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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
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luni, 1 octombrie 2018 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Evaluarea tehnologiilor medicale  - Raport Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 1

Punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în legătură cu situația din Cecenia -
Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000072/2018 - B8-0401/2018) 1

Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 17 - Contracte de asigurare - Declarație a Comisiei 1

Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea
intermedierii - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000092/2018 - B8-0405/2018) 1

Agenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate - Declarație a Comisiei 1

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

marţi, 2 octombrie 2018 3

09.00 - 11.20 3

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 octombrie 2018 - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 3

11.30 - 12.00 Şedinţă solemnă 3

Discursul susținut de Milo Đukanović, președintele Muntenegrului 3

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 3

Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos  - Raport Laura Ferrara (A8-0291/2018) 3

Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a
listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație  - Raport Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg (A8-0290/2018) 3

Decizia Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea
Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la
Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)  - Recomandare Aldo
Patriciello (A8-0281/2018) 3

Acordul privind transportul aerian dintre UE şi Canada   - Recomandare Francisco Assis (A8-0254/2018) 4

Includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al
Uniunii  - Raport Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 4

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare — EGF/2018/001 NL/Activități de servicii
financiare  - Raport Ivana Maletić (A8-0294/2018) 4

Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale  - Raport Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(A8-0192/2017) 4

Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru 2018 - Anularea rezervei legate de sprijinirea
Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de
vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente  - Raport Siegfried Mureşan
(A8-0292/2018) 4

15.00 - 23.00 5

Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește
drepturile omului - Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
(O-000074/2018 - B8-0402/2018)  (O-000075/2018 - B8-0403/2018) 5

Sprijinul UE acordat UNRWA ca urmare a retragerii sprijinului financiar al SUA pentru UNRWA -
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica
de securitate 5

Situația din Yemen - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate 5

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale ușoare
noi  - Raport Miriam Dalli (A8-0287/2018) 5

Dezbatere comună - Normele privind TVA 6
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Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată  - Raport Jeppe
Kofod (A8-0280/2018) 6

Cotele taxei pe valoarea adăugată  - Raport Tibor Szanyi (A8-0279/2018) 6

Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 6

Privarea de drepturi de vot în UE - Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
(O-000070/2018 - B8-0040/2018) 6

miercuri, 3 octombrie 2018 7

09.00 - 10.00 7

Statul de drept în România - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 7

10.00 - 12.30 7

Dezbatere cu prim-ministrul Estoniei, Jüri Ratas, despre viitorul Europei 7

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor 7

Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată  - Raport Jeppe Kofod
(A8-0280/2018) 7

TVA: perioada de aplicare a mecanismului de taxare inversă și a mecanismului de reacție rapidă  - Raport
Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018) 7

Cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic  - Raport
Ivana Maletić (A8-0285/2018) 7

Evaluarea tehnologiilor medicale  - Raport Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 7

Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale ușoare
noi  - Raport Miriam Dalli (A8-0287/2018) 8

Cotele taxei pe valoarea adăugată  - Raport Tibor Szanyi (A8-0279/2018) 8

Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 17 - Contracte de asigurare - Propunere de rezoluţie 8

Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea
intermedierii - Propuneri de rezoluție 8

Agenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate - Propunere de rezoluţie 8

15.00 - 23.00 8

Un venit minim pentru o Europă echitabilă: un drept pentru cetățeni - Dezbatere tematică (articolul 153a din
Regulamentul de procedură) 8

Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)  - Raport Axel Voss (A8-0320/2017) 8

Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare  - Raport Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018) 8

Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană  - Raport Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018) 9

Riscurile de spălare a banilor în sectorul bancar al UE - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 9

Situații umanitare de urgență în Marea Mediterană: sprijinirea autorităților locale și regionale - Declaraţii ale
Consiliului şi Comisiei 9

Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE - Declarație a Comisiei 9

joi, 4 octombrie 2018 10

09.00 - 11.50 10

Pachetul privind strategia de achiziții publice  - Raport Carlos Coelho (A8-0229/2018) 10

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

Deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97 10

Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor 10

Detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang 10
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12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 10

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) 10

Pachetul privind strategia de achiziții publice  - Raport Carlos Coelho (A8-0229/2018) 10

Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)  - Raport Axel Voss (A8-0320/2017) 10

Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare  - Raport Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018) 11

Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană  - Raport Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018) 11

Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește
drepturile omului - Propuneri de rezoluție 11

Situația din Yemen - Propuneri de rezoluție 11

Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE - Propunere de rezoluţie 11

15.00 - 16.00 11

Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra
mediului - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000095/2018 - B8-0410/2018) 11

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

Termene de depunere 16



luni, 1 octombrie 2018

 

 

17.00 - 23.00     
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

74 À«««I • Evaluarea tehnologiilor medicale

Raport Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Votul va avea loc miercuri

69 • Punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în legătură
cu situația din Cecenia

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa
Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană
Comisia
Punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în legătură cu situația din
Cecenia

[2018/2851(RSP)]

84 À • Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 17 - Contracte de
asigurare

Declarație a Comisiei

[2018/2689(RSP)]

Votul va avea loc miercuri

37 À • Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii
prin eliminarea intermedierii

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Comisia
Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea
intermedierii

[2017/2772(RSP)]

Votul va avea loc miercuri

86 À • Agenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate

Declarație a Comisiei

[2018/2720(RSP)]

Votul va avea loc miercuri
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2 • Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)



marţi, 2 octombrie 2018

 

 

09.00 - 11.20     

 

11.30 - 12.00     Şedinţă solemnă

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.20 Dezbateri

11.30 - 12.00 Şedinţă solemnă

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

23 • Pregătirea reuniunii Consiliului European din 18-19 octombrie 2018

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2771(RSP)]

64 • Discursul susținut de Milo Đukanović, președintele Muntenegrului

76 - Cerere de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos

Raport Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos

[2018/2069(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

59 «««I - Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor
externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului și al Consiliului de stabilire a listei țărilor
terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai
căror resortisanți sunt exonerați de această obligație

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

31 ««« - Decizia Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea
Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la
Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

Recomandare Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a
termenelor și condițiilor privind participarea Marocului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în
zona mediteraneeană (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
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75 ««« - Acordul privind transportul aerian dintre UE şi Canada

Recomandare Francisco Assis (A8-0254/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și
Canada, pe de altă parte

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Comisia pentru transport și turism

73 « - Includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul
vamal al Uniunii

Raport Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și
2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d’Italia și a apelor italiene ale
lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

56 - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare — EGF/2018/001 NL/Activități de servicii
financiare

Raport Ivana Maletić (A8-0294/2018)

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 Țărilor de Jos – EGF/2018/001 NL/Activități de servicii financiare

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Comisia pentru bugete

17 À«««I - Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale

Raport Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte
administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având
în vedere evoluțiile de pe piață

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Comisia pentru cultură și educație

57 À - Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru 2018 - Anularea rezervei legate de
sprijinirea Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea
Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente

Raport Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei
din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate
(IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției
Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Comisia pentru bugete
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48 À • Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile
transnaționale în ceea ce privește drepturile omului

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Comisia pentru dezvoltare
Comisia pentru comerț internațional
Comisia pentru afaceri externe
Consiliul
Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește
drepturile omului

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Comisia pentru dezvoltare
Comisia pentru comerț internațional
Comisia pentru afaceri externe
Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește
drepturile omului

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Comisia pentru dezvoltare
Comisia pentru comerț internațional
Comisia pentru afaceri externe
Comisia
Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește
drepturile omului

[2018/2763(RSP)]

Votul va avea loc joi

70 • Sprijinul UE acordat UNRWA ca urmare a retragerii sprijinului financiar al SUA
pentru UNRWA

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situația din Yemen

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

[2018/2853(RSP)]

Votul va avea loc joi

66 À«««I • Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru
vehiculele comerciale ușoare noi

Raport Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și
pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a
emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 715/2007  (reformare)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară



Dezbatere comună - Normele privind TVA

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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15 « • Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea
adăugată

Raport Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Raport referitor la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei
2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din
sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare
a comerțului dintre statele membre

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

11 À« • Cotele taxei pe valoarea adăugată

Raport Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei
2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

89 À • Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2869(RSP)]

Votarea va avea loc în cursul sesiunii plenare octombrie II

47 • Privarea de drepturi de vot în UE

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Comisia pentru petiții
Consiliul
Privarea de drepturi de vot în UE

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Comisia pentru petiții
Comisia
Privarea de drepturi de vot în UE

[2018/2767(RSP)]



miercuri, 3 octombrie 2018

 

 

09.00 - 10.00     

 

10.00 - 12.30     

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 10.00 Dezbateri

10.00 - 12.30 Dezbateri

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

68 À • Statul de drept în România

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2844(RSP)]

Votarea va avea loc în perioada de sesiune noiembrie I

19 • Dezbatere cu prim-ministrul Estoniei, Jüri Ratas, despre viitorul Europei

[2018/2731(RSP)]

15 « - Armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată

Raport Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

62 « - TVA: perioada de aplicare a mecanismului de taxare inversă și a mecanismului de reacție rapidă

Raport Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Raport referitor la o propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului
opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și
a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

63 « - Cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului electronic

Raport Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Raport referitor la o propunere de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.
389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrului
electronic

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

74 À«««I - Evaluarea tehnologiilor medicale

Raport Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară



 

15.00 - 23.00     
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66 À«««I - Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale
ușoare noi

Raport Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

11 À« - Cotele taxei pe valoarea adăugată

Raport Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

84 À - Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 17 - Contracte de asigurare

Propunere de rezoluţie

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea
intermedierii

Propuneri de rezoluție

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Agenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate

Propunere de rezoluţie

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Un venit minim pentru o Europă echitabilă: un drept pentru cetățeni

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

Raport Axel Voss (A8-0320/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală
(Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

30 À«««I • Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

Raport Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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28 À«««I • Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

Raport Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

78 • Riscurile de spălare a banilor în sectorul bancar al UE

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2860(RSP)]

72 • Situații umanitare de urgență în Marea Mediterană: sprijinirea autorităților locale și
regionale

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2854(RSP)]

85 À • Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE

Declarație a Comisiei

[2018/2747(RSP)]



joi, 4 octombrie 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 Dezbateri

65 • Pachetul privind strategia de achiziții publice

Raport Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Raport referitor la pachetul privind strategia de achiziții publice

[2017/2278(INI)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

80 À • Deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97

RC B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018,
B8-0455/2018, B8-0457/2018

[2018/2861(RSP)]

81 À • Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului
Ahmed Mansoor

RC B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018,
B8-0467/2018, B8-0469/2018

[2018/2862(RSP)]

82 À • Detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă
uigură Xinjiang

RC B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018,
B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

[2018/2863(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)

65 - Pachetul privind strategia de achiziții publice

Raport Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

16 À«««I - Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)

Raport Axel Voss (A8-0320/2017)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



 

15.00 - 16.00     
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30 À«««I - Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare

Raport Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

28 À«««I - Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană

Raport Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

48 À - Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce
privește drepturile omului

Propuneri de rezoluție

B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

[2018/2763(RSP)]

71 À - Situația din Yemen

Propuneri de rezoluție

RC B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018,
B8-0449/2018, B8-0450/2018

[2018/2853(RSP)]

85 À - Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE

Propunere de rezoluţie

B8-0400/2018

[2018/2747(RSP)]

79 À • Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale
a puilor de carne asupra mediului

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli,
Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline
Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland,
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod,
Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda,
Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Comisia
Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne
asupra mediului

[2018/2858(RSP)]

Votarea va avea loc în cursul sesiunii plenare octombrie II



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

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

procedură)

 
 

luni, 1 octombrie 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 2 octombrie 2018

 

09.00 - 11.20

 

15.00 - 23.00

 

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

628.017/OJ 628.017/OJ

Comisia (inclusiv răspunsurile) :35'

Raportorul :6'

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

Autor (comisie) :5'

Autori (grupurile politice) (4 x 2') :8'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Deputaţi :150'

PPE : 40' 30, S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', Verts/ALE : 11', GUE/NGL : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8', NI
: 6'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :74' 30

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :35'

Raportori  (3 x 6') :18'

Raportorul pentru aviz :1'

Autori (comisii) (3 x 2') :6'

Autori (comisii) :5'

„Catch the eye” (7 x 5') :35'

Deputaţi :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30



miercuri, 3 octombrie 2018

 

09.00 - 10.00

 

10.00 - 12.30

 

15.00 - 23.00

 

 

joi, 4 octombrie 2018

 

09.00 - 11.50

 

14 14Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
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Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

Vasilica Viorica Dăncilă, prim-ministrul României (inclusiv
răspunsurile)

:5'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :21'

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

Jüri Ratas, prim-ministrul Estoniei (inclusiv răspunsurile) :30'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

Deputaţi :74' 30

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

Participanți la dezbaterea tematică :4'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :25'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :50'

Raportori  (3 x 6') :18'

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

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Deputaţi :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportorul :6'

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

„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 :60' 30

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



15.00 - 16.00

 

15 15Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
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Comisia (inclusiv răspunsurile) :5'

Autor (comisie) :2'

„Catch the eye” :5'

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, 1 octombrie 2018

 

 

marţi, 2 octombrie 2018
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628.017/OJ 628.017/OJ

74 À • Evaluarea tehnologiilor medicale  - Raport Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- Amendamente; respingere luni, 1 octombrie, 19.00

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

84 À • Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 17 - Contracte de asigurare - Declarație a
Comisiei

- Propunere de rezoluţie miercuri, 26 septembrie, 13.00

- Amendamente luni, 1 octombrie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 2 octombrie, 16.00

37 À • Tehnologiile registrelor distribuite și tehnologiile blockchain: consolidarea încrederii prin eliminarea
intermedierii - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000092/2018 - B8-0405/2018)

- Propuneri de rezoluție miercuri, 26 septembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 1 octombrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 1 octombrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 2 octombrie, 16.00

86 À • Agenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate - Declarație a Comisiei

- Propunere de rezoluţie miercuri, 26 septembrie, 13.00

- Amendamente luni, 1 octombrie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 2 octombrie, 16.00

17 À • Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale  - Raport Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(A8-0192/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 26 septembrie, 13.00

57 À • Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru 2018 - Anularea rezervei legate de
sprijinirea Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului
european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente  - Raport Siegfried
Mureşan (A8-0292/2018)

- Amendamente vineri, 28 septembrie, 12.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 1 octombrie, 19.00

48 À • Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce
privește drepturile omului - Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
(O-000074/2018 - B8-0402/2018)  (O-000075/2018 - B8-0403/2018)

- Propuneri de rezoluție marţi, 2 octombrie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 3 octombrie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 3 octombrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 3 octombrie, 19.00



 

miercuri, 3 octombrie 2018

 

17 17Termene de depunere
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71 À • Situația din Yemen - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 1 octombrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 3 octombrie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 3 octombrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 3 octombrie, 19.00

66 À • Standardele de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi și pentru vehiculele comerciale
ușoare noi  - Raport Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 26 septembrie, 13.00

11 À • Cotele taxei pe valoarea adăugată  - Raport Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- Amendamente miercuri, 26 septembrie, 13.00

89 À • Ascensiunea violenței cu caracter neofascist în Europa - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 17 octombrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 22 octombrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 22 octombrie, 20.00

68 À • Statul de drept în România - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 7 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 12 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 12 noiembrie, 20.00

16 À • Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)  - Raport Axel Voss (A8-0320/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 26 septembrie, 13.00

30 À • Recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare  - Raport Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 26 septembrie, 13.00

28 À • Fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană  - Raport Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 26 septembrie, 13.00

85 À • Combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE - Declarație a Comisiei

- Propunere de rezoluţie miercuri, 26 septembrie, 13.00

- Amendamente luni, 1 octombrie, 19.00



joi, 4 octombrie 2018

 

Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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80 À • Deteriorarea libertății mass-mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 1 octombrie, 20.00

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

miercuri, 3 octombrie, 13.00

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

miercuri, 3 octombrie, 14.00

81 À • Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansoor

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 1 octombrie, 20.00

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

miercuri, 3 octombrie, 13.00

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

miercuri, 3 octombrie, 14.00

82 À • Detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 1 octombrie, 20.00

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

miercuri, 3 octombrie, 13.00

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

miercuri, 3 octombrie, 14.00

79 À • Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne
asupra mediului - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000095/2018 - B8-0410/2018)

- Propuneri de rezoluție miercuri, 17 octombrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 22 octombrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 22 octombrie, 20.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 28 septembrie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 1 octombrie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 2 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, 3 octombrie, 19.00


	luni, 1 octombrie 2018
	17.00 - 23.00     

	marţi, 2 octombrie 2018
	09.00 - 11.20     
	11.30 - 12.00     Şedinţă solemnă
	12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
	15.00 - 23.00     
	Dezbatere comună - Normele privind TVA


	miercuri, 3 octombrie 2018
	09.00 - 10.00     
	10.00 - 12.30     
	12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
	15.00 - 23.00     

	joi, 4 octombrie 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
	15.00 - 16.00     

	Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
	luni, 1 octombrie 2018
	17.00 - 23.00

	marţi, 2 octombrie 2018
	09.00 - 11.20
	15.00 - 23.00

	miercuri, 3 octombrie 2018
	09.00 - 10.00
	10.00 - 12.30
	15.00 - 23.00

	joi, 4 octombrie 2018
	09.00 - 11.50
	15.00 - 16.00


	Termene de depunere
	luni, 1 octombrie 2018
	marţi, 2 octombrie 2018
	miercuri, 3 octombrie 2018
	joi, 4 octombrie 2018
	Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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