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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, 10 decembrie 2018 1

17.00 - 24.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE)  - Raport Gerben-Jan Gerbrandy
(A8-0397/2018) 1

Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de
muncă  - Raport Claude Rolin (A8-0142/2018) 1

Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar  - Raport
Renate Sommer (A8-0417/2018) 1

Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România  - Raport Sergei Stanishev
(A8-0365/2018) 1

Dezbatere comună - Agențiile UE Cedefop, EU-OSHA și Eurofound 2

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)  - Raport Anne Sander
(A8-0273/2017) 2

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)  - Raport Czesław Hoc
(A8-0274/2017) 2

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)  - Raport
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017) 2

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte: 2

Mobilitatea militară  - Raport Tunne Kelam (A8-0372/2018) 2

Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE  - Raport Yana
Toom (A8-0400/2018) 2

Noua agendă europeană pentru cultură  - Raport Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018) 3

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură) 3

marţi, 11 decembrie 2018 4

09.00 - 11.50 4

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018 - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 4

Rezultatele reuniunii Eurogrupului și pregătirea summitului zonei euro - Declaraţii ale Consiliului şi
Comisiei 4

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 4

Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE  - Raport Yana Toom
(A8-0400/2018) 4

Coordonarea sistemelor de securitate socială  - Raport Guillaume Balas (A8-0386/2018) 4

Instituirea unei Autorități Europene a Muncii  - Raport Jeroen Lenaers (A8-0391/2018) 4

Fondul pentru azil, migrație și integrare: reangajarea sumelor rămase  - Raport Miriam Dalli (A8-0370/2018) 4

Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE)  - Raport Gerben-Jan Gerbrandy
(A8-0397/2018) 5

Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de
muncă  - Raport Claude Rolin (A8-0142/2018) 5

Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar  - Raport
Renate Sommer (A8-0417/2018) 5

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)  - Raport Anne Sander
(A8-0273/2017) 5

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)  - Raport Czesław Hoc
(A8-0274/2017) 5

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)  - Raport Enrique
Calvet Chambon (A8-0275/2017) 5

Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din
Uniune  - Raport Marlene Mizzi (A8-0359/2018) 5
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Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri
pentru acetamiprid din anumite produse 5

Vizele umanitare  - Raport Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018) 5

Codul de vize  - Raport Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018) 6

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism
generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag  -
Raport Gabriel Mato (A8-0418/2018) 6

Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România  - Raport Sergei Stanishev
(A8-0365/2018) 6

Mobilitatea militară  - Raport Tunne Kelam (A8-0372/2018) 6

Noua agendă europeană pentru cultură  - Raport Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018) 6

15.00 - 24.00 6

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului  - Raport Monika Hohlmeier,
Helga Stevens (A8-0374/2018) 6

Dezbatere comună - Acordul de parteneriat UE-Japonia 7

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia  - Recomandare Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018) 7

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia  - Raport Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018) 7

Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia  - Recomandare Alojz Peterle (A8-0383/2018) 7

Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție)  - Raport Alojz Peterle (A8-0385/2018) 7

Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia - Declarație a Comisiei 7

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul lui Selahattin Demirtaș - Declaraţie a
Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 7

Dezbatere comună - Politica externă, de securitate și apărare (articolul 36 din TUE) 8

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune  - Raport David
McAllister (A8-0392/2018) 8

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune  - Raport Ioan
Mircea Paşcu (A8-0375/2018) 8

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în
această privință  - Raport Petras Auštrevičius (A8-0373/2018) 8

Acordul de asociere UE-Ucraina  - Raport Michael Gahler (A8-0369/2018) 8

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019  - Raport Daniele Viotti, Paul Rübig
(A8-0454/2018) 8

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  - Raport Henna Virkkunen, Marian-Jean
Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018) 8

Instituirea Fondului european de apărare  - Raport Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018) 9

Dezbatere comună - Orizont Europa 9

Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare  - Raport
Dan Nica (A8-0401/2018) 9

Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa  - Raport Christian Ehler
(A8-0410/2018) 9

miercuri, 12 decembrie 2018 10

10.00 - 12.00 DEZBATERE PRIORITARĂ 10

Dezbatere cu președintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades, privind viitorul Europei 10

12.00 - 12.30 10

Acordarea Premiului Saharov 10

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor 10

Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament (resurse proprii)  -
Raport Siegfried Mureşan (A8-0399/2018) 10

Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a
aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității  -
Raport Daniele Viotti (A8-0455/2018) 10
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Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general
al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019   - Raport Lefteris Christoforou (A8-0453/2018) 10

Noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate secțiunile 10

Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019  - Raport Daniele Viotti, Paul Rübig
(A8-0454/2018) 11

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia  - Recomandare Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018) 11

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia  - Raport Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018) 11

Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia  - Recomandare Alojz Peterle (A8-0383/2018) 11

Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție)  - Raport Alojz Peterle (A8-0385/2018) 11

Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Iordania (aderarea Croației)  -
Recomandare Keith Taylor (A8-0371/2018) 11

Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare  - Raport
Dan Nica (A8-0401/2018) 11

Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa  - Raport Christian Ehler
(A8-0410/2018) 11

Pachetul privind piața unică - Propuneri de rezoluție 11

Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului  - Raport Monika Hohlmeier,
Helga Stevens (A8-0374/2018) 12

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune  - Raport David
McAllister (A8-0392/2018) 12

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune  - Raport Ioan
Mircea Paşcu (A8-0375/2018) 12

Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în
această privință  - Raport Petras Auštrevičius (A8-0373/2018) 12

15.00 - 17.00 12

Implicarea lucrătorilor și a cetățenilor într-o tranziție echitabilă pentru o planetă mai sigură - Dezbatere
tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură) 12

Dezbatere comună - Impozitarea serviciilor digitale, neadoptarea unui impozit pe economia digitală la nivelul
UE și necesitatea de a aplica regula majorității calificate în cazul fiscalității 12

Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor
servicii digitale  - Raport Paul Tang (A8-0428/2018) 12

Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale  - Raport Dariusz Rosati
(A8-0426/2018) 12

17.00 - 18.00 VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi) 13

Instituirea Fondului european de apărare  - Raport Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018) 13

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  - Raport Henna Virkkunen, Marian-Jean
Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018) 13

Acordul de asociere UE-Ucraina  - Raport Michael Gahler (A8-0369/2018) 13

18.00 - 24.00 Dezbateri (sau la finalul votării) 13

Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 13

Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale  - Raport Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) 13

Activitățile Ombudsmanului European în 2017  - Raport Eleonora Evi (A8-0411/2018) 13

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017  - Raport Cecilia Wikström (A8-0404/2018) 13

Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial  - Raport
Massimiliano Salini (A8-0405/2018) 14

Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027  - Raport Angelika Mlinar
(A8-0408/2018) 14

joi, 13 decembrie 2018 15
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09.00 - 11.50 15

Situația migranților la frontiera UE cu Bosnia și Herțegovina - Declarație a Comisiei 15

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135
din Regulamentul de procedură) 15

Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh 15

Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului 15

Tanzania 15

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 15

Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante  - Raport Esther de Lange, Roberto
Gualtieri (A8-0440/2018) 15

Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale  - Raport Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) 15

Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial  - Raport
Massimiliano Salini (A8-0405/2018) 15

Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027  - Raport Angelika Mlinar
(A8-0408/2018) 16

Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de
reglementare a siguranței aviației civile  - Recomandare Theresa Griffin (A8-0432/2018) 16

Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor
servicii digitale  - Raport Paul Tang (A8-0428/2018) 16

Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale  - Raport Dariusz Rosati
(A8-0426/2018) 16

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) 16

Tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor  - Raport Emma McClarkin
(A8-0407/2018) 16

Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia - Propuneri de rezoluție 16

Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă - Propuneri de rezoluție 16

Activitățile Ombudsmanului European în 2017  - Raport Eleonora Evi (A8-0411/2018) 16

Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017  - Raport Cecilia Wikström (A8-0404/2018) 17

15.00 - 16.30 17

Bolile rare - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000118/2018 - B8-0419/2018) 17

Răspândirea pestei porcine africane - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000124/2018 -
B8-0420/2018) 17

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 19

Termene de depunere 22



luni, 10 decembrie 2018
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17.00 - 24.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

94 À«««I • Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE)

Raport Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

46 À«««I • Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni
sau mutageni la locul de muncă

Raport Claude Rolin (A8-0142/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor
legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

[2017/0004(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

58 À«««I • Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul
lanțului alimentar

Raport Renate Sommer (A8-0417/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul
lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația
alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a
OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și
furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din
hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a
Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu
produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună
de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului
(UE) 2015/2283 [privind alimentele noi]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

47 À • Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România

Raport Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Raport referitor la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și
România: desființarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene

[2018/2092(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
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49 À«««I • Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Raport Anne Sander (A8-0273/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării
Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75

[2016/0257(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

50 À«««I • Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

Raport Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă
(EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului

[2016/0254(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

59 À«««I • Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
(Eurofound)

Raport Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de
Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75
al Consiliului

[2016/0256(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

18 À • Mobilitatea militară

Raport Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Raport referitor la mobilitatea militară

[2018/2156(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

56 • Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea
politicilor UE

Raport Yana Toom (A8-0400/2018)

Raport referitor lla educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru
elaborarea politicilor UE

[2018/2090(INI)]

Comisia pentru cultură și educație
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57 À • Noua agendă europeană pentru cultură

Raport Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Raport referitor la noua agendă europeană pentru cultură

[2018/2091(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

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



marţi, 11 decembrie 2018

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor

4 4marţi, 11 decembrie 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 24.00 Dezbateri

37 • Pregătirea reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2871(RSP)]

107 • Rezultatele reuniunii Eurogrupului și pregătirea summitului zonei euro

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2972(RSP)]

56 - Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE

Raport Yana Toom (A8-0400/2018)

[2018/2090(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

83 «««I - Coordonarea sistemelor de securitate socială

Raport Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului
(CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

82 «««I - Instituirea unei Autorități Europene a Muncii

Raport Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei
Autorități Europene a Muncii

[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

86 À«««I - Fondul pentru azil, migrație și integrare: reangajarea sumelor rămase

Raport Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și
(UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale

[2018/0371(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

(Vot parțial: 29/11/2018)



5 5marţi, 11 decembrie 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

94 À«««I - Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE)

Raport Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

46 À«««I - Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la
locul de muncă

Raport Claude Rolin (A8-0142/2018)

[2017/0004(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

58 À«««I - Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar

Raport Renate Sommer (A8-0417/2018)

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

49 À«««I - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Raport Anne Sander (A8-0273/2017)

[2016/0257(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

50 À«««I - Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)

Raport Czesław Hoc (A8-0274/2017)

[2016/0254(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

59 À«««I - Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)

Raport Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

[2016/0256(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

74 À«««I - Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului
Unit din Uniune

Raport Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a
legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

[2018/0220(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

85 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de
reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse

B8-0556/2018

[2018/2902(RPS)]

109 À - Vizele umanitare

Raport Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind vizele umanitare

[2018/2271(INL)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



 

15.00 - 24.00     

6 6marţi, 11 decembrie 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

98 À«««I - Codul de vize

Raport Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

52 À« - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui
mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc
un anumit prag

Raport Gabriel Mato (A8-0418/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism
generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc un
anumit prag

[2016/0406(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

47 À - Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România

Raport Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

[2018/2092(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

18 À - Mobilitatea militară

Raport Tunne Kelam (A8-0372/2018)

[2018/2156(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

57 À - Noua agendă europeană pentru cultură

Raport Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

[2018/2091(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

29 À • Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului

Raport Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

Raport referitor la constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea
terorismului

[2018/2044(INI)]

Comisia specială pentru combaterea terorismului



Dezbatere comună - Acordul de parteneriat UE-Japonia 

 
Sfârşitul dezbaterii comune

7 7marţi, 11 decembrie 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

25 ««« • Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Recomandare Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea
Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

32 À • Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Raport Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la
proiectul de decizie a Consiliului privind privind încheierea Acordului între Uniunea
Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic

[2018/0091M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

54 ««« • Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia

Recomandare Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în
numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea
Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

75 À • Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție)

Raport Alojz Peterle (A8-0385/2018)

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

[2018/0122M(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

113 À • Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de
Japonia

Declarație a Comisiei

[2018/2979(RSP)]

Votul va avea loc joi

114 • Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul lui Selahattin Demirtaș

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

[2018/2980(RSP)]



Dezbatere comună - Politica externă, de securitate și apărare (articolul 36 din TUE)

 
Sfârşitul dezbaterii comune

8 8marţi, 11 decembrie 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

28 À • Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de
securitate comune

Raport David McAllister (A8-0392/2018)

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate
comune

[2018/2097(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

30 À • Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și
apărare comune

Raport Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

Raport referitor la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de
securitate și apărare comune

[2018/2099(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

27 À • Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica
Uniunii Europene în această privință

Raport Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Raport referitor la Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume
și politica Uniunii Europene în această privință

[2018/2098(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

16 À • Acordul de asociere UE-Ucraina

Raport Michael Gahler (A8-0369/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina

[2017/2283(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

96 À • Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

Raport Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

Raport referitor la poziția Consiliului privind al doilea proiect de buget general al Uniunii
Europene pentru exercițiul financiar 2019

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Comisia pentru bugete

91 À«««I • Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei

Raport Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a
Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Comisia pentru transport și turism



 
Dezbatere comună - Orizont Europa

 
Sfârşitul dezbaterii comune

9 9marţi, 11 decembrie 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

92 À«««I • Instituirea Fondului european de apărare

Raport Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a Fondului european de apărare

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

89 À«««I • Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de
participare și de diseminare

Raport Dan Nica (A8-0401/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont
Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

88 À«««I • Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa

Raport Christian Ehler (A8-0410/2018)

Raport referitor la privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a
Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-
cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie



miercuri, 12 decembrie 2018

 

 

10.00 - 12.00     DEZBATERE PRIORITARĂ

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor

10 10miercuri, 12 decembrie 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

10.00 - 12.00 DEZBATERE PRIORITARĂ

12.00 - 12.30 Acordarea Premiului Saharov

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 17.00 Dezbateri

17.00 - 18.00 VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)

18.00 - 24.00 Dezbateri (sau la finalul votării)

76 • Dezbatere cu președintele Republicii Cipru, Nicos Anastasiades, privind viitorul
Europei

[2018/2797(RSP)]

110 • Acordarea Premiului Saharov

79 - Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament (resurse
proprii)

Raport Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament în funcție de previziunile
actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii)

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Comisia pentru bugete

97 - Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul
de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa
securității

Raport Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda
provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Comisia pentru bugete

77 - Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului
general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019

Raport Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii
pentru exercițiul financiar 2019

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Comisia pentru bugete

99 À • Noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate secțiunile



11 11miercuri, 12 decembrie 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

96 À - Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019

Raport Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Comisia pentru bugete

25 ««« - Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Recomandare Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

32 À - Acordul de parteneriat economic UE-Japonia

Raport Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

[2018/0091M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

54 ««« - Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia

Recomandare Alojz Peterle (A8-0383/2018)

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

75 À - Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție)

Raport Alojz Peterle (A8-0385/2018)

[2018/0122M(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

19 ««« - Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Iordania (aderarea Croației)

Recomandare Keith Taylor (A8-0371/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al
statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile
aeriene dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al
Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Comisia pentru transport și turism

89 À«««I - Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare

Raport Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

88 À«««I - Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa

Raport Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

60 À - Pachetul privind piața unică

Propuneri de rezoluție

RC B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

[2018/2903(RSP)]

(Dezbatere: 28/11/2018)



 

15.00 - 17.00     

 
Dezbatere comună - Impozitarea serviciilor digitale, neadoptarea unui impozit pe

economia digitală la nivelul UE și necesitatea de a aplica regula majorității calificate

în cazul fiscalității

 
Sfârşitul dezbaterii comune

12 12miercuri, 12 decembrie 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

29 À - Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului

Raport Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

[2018/2044(INI)]

Comisia specială pentru combaterea terorismului

28 À - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune

Raport David McAllister (A8-0392/2018)

[2018/2097(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

30 À - Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune

Raport Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

[2018/2099(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

27 À - Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene
în această privință

Raport Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

[2018/2098(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

108 • Implicarea lucrătorilor și a cetățenilor într-o tranziție echitabilă pentru o planetă
mai sigură

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2018/2973(RSP)]

72 À« • Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate
din furnizarea anumitor servicii digitale

Raport Paul Tang (A8-0428/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind un sistem comun de
impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor
servicii digitale

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

73 À« • Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale

Raport Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de
impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare



17.00 - 18.00     VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)

 

18.00 - 24.00     Dezbateri (sau la finalul votării)

13 13miercuri, 12 decembrie 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

92 À«««I - Instituirea Fondului european de apărare

Raport Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

91 À«««I - Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei

Raport Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Comisia pentru transport și turism

16 À - Acordul de asociere UE-Ucraina

Raport Michael Gahler (A8-0369/2018)

[2017/2283(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

111 À • Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2975(RSP)]

35 • Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale

Raport Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind soluționarea accelerată a litigiilor
comerciale

[2018/2079(INL)]

Comisia pentru afaceri juridice

31 À • Activitățile Ombudsmanului European în 2017

Raport Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2017

[2018/2105(INI)]

Comisia pentru petiții

În prezența Ombudsmanului European, dna Emily O'Reilly
Articolul 220 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al PE

21 À • Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017

Raport Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Raport referitor la rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2017

[2018/2104(INI)]

Comisia pentru petiții

Articolul 216 alineatul (7) din Regulamentul de procedură al PE



14 14miercuri, 12 decembrie 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

90 À«««I • Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru
Programul spațial

Raport Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru
Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013
și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

95 À«««I • Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

Raport Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie



joi, 13 decembrie 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 15joi, 13 decembrie 2018
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.30 Dezbateri

106 • Situația migranților la frontiera UE cu Bosnia și Herțegovina

Declarație a Comisiei

[2018/2971(RSP)]

100 À • Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh

RC B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018,
B8-0566/2018, B8-0567/2018

[2018/2967(RSP)]

101 À • Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului

RC B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018,
B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

[2018/2968(RSP)]

102 À • Tanzania

RC B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018,
B8-0574/2018, B8-0575/2018

[2018/2969(RSP)]

115 «««I - Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante

Raport Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

35 - Soluționarea accelerată a litigiilor comerciale

Raport Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

[2018/2079(INL)]

Comisia pentru afaceri juridice

90 À«««I - Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial

Raport Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie



16 16joi, 13 decembrie 2018
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95 À«««I - Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

Raport Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

104 ««« - Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de
reglementare a siguranței aviației civile

Recomandare Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană
privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile

[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]

Comisia pentru transport și turism

72 À« - Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea
anumitor servicii digitale

Raport Paul Tang (A8-0428/2018)

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

73 À« - Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale

Raport Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

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)

23 - Tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor

Raport Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Raport referitor la tehnologia blockchain: o politică comercială orientată spre viitor

[2018/2085(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

113 À - Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia

Propuneri de rezoluție

B8-0561/2018

[2018/2979(RSP)]

111 À - Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă

Propuneri de rezoluție

RC B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

[2018/2975(RSP)]

31 À - Activitățile Ombudsmanului European în 2017

Raport Eleonora Evi (A8-0411/2018)

[2018/2105(INI)]

Comisia pentru petiții



 

15.00 - 16.30     
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21 À - Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017

Raport Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

[2018/2104(INI)]

Comisia pentru petiții

69 • Bolile rare

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres
Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Bolile rare

[2018/2866(RSP)]

103 • Răspândirea pestei porcine africane

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Răspândirea pestei porcine africane

[2018/2953(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

18 18

631.718/OJ 631.718/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 10 decembrie 2018

 

17.00 - 24.00

 

 

marţi, 11 decembrie 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 24.00

 

19 19Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
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Comisia (inclusiv răspunsurile) :40'

Raportori  (7 x 6') :42'

Raportori pentru aviz (6 x 1') :6'

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

:12'

„Catch the eye” (8 x 5') :40'

Deputaţi :134' 30

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 7'
30, NI : 5' 30

Preşedintele Eurogrupului (inclusiv răspunsurile) :10'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputaţi :74' 30

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile) :30'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportori  (16 x 6') :96'

Raportori pentru aviz (19 x 1') :19'

„Catch the eye” (10 x 5') :50'

Deputaţi :164' 30

PPE : 45', S&D : 38' 30, ECR : 16' 30, ALDE : 15' 30, GUE/NGL : 12', Verts/ALE : 12', EFDD : 10', ENF : 8'
30, NI : 6' 30



miercuri, 12 decembrie 2018

 

10.00 - 12.00

 

15.00 - 17.00

 

18.00 - 24.00

 

 

joi, 13 decembrie 2018

 

09.00 - 11.50

 

20 20Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
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Nicos Anastasiades, președintele Republicii Cipru :30'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

Deputaţi :60' 30

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

Participanți la dezbaterea tematică :4'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

Raportori  (2 x 6') :12'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :60' 30

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

Ombudsmanul (inclusiv răspunsurile) :10'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :35'

Raportori  (5 x 6') :30'

Raportori pentru aviz (10 x 1') :10'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Deputaţi :150'

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :25'

„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', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'
30



15.00 - 16.30
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631.718/OJ 631.718/OJ

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

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

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputaţi :45'

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3', NI
: 3'



Termene de depunere

 
 

luni, 10 decembrie 2018

 

22 22Termene de depunere
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94 À • Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE)  - Raport Gerben-Jan Gerbrandy
(A8-0397/2018)

- Amendamente; respingere joi, 6 decembrie, 18.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 10 decembrie, 19.00

46 À • Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul
de muncă  - Raport Claude Rolin (A8-0142/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 5 decembrie, 13.00

58 À • Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar  - Raport
Renate Sommer (A8-0417/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 5 decembrie, 13.00

47 À • Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România  - Raport Sergei Stanishev
(A8-0365/2018)

- Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri
alternative de rezoluție

miercuri, 5 decembrie, 13.00

49 À • Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)  - Raport Anne Sander
(A8-0273/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 5 decembrie, 13.00

50 À • Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)  - Raport Czesław Hoc
(A8-0274/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 5 decembrie, 13.00

59 À • Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)  - Raport
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 5 decembrie, 13.00

18 À • Mobilitatea militară  - Raport Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri
alternative de rezoluție

miercuri, 5 decembrie, 13.00

57 À • Noua agendă europeană pentru cultură  - Raport Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri
alternative de rezoluție

miercuri, 5 decembrie, 13.00



marţi, 11 decembrie 2018
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86 À • Fondul pentru azil, migrație și integrare: reangajarea sumelor rămase  - Raport Miriam Dalli
(A8-0370/2018)

- Amendamente; respingere joi, 6 decembrie, 18.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 10 decembrie, 19.00

74 À • Completarea legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit
din Uniune  - Raport Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- Amendamente; respingere joi, 6 decembrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 10 decembrie, 19.00

85 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de
reziduuri pentru acetamiprid din anumite produse

- Amendamente joi, 6 decembrie, 18.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 10 decembrie, 19.00

109 À • Vizele umanitare  - Raport Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- Amendamente vineri, 7 decembrie, 12.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 10 decembrie, 19.00

98 À • Codul de vize  - Raport Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

- Amendamente; respingere vineri, 7 decembrie, 12.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 10 decembrie, 19.00

52 À • Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism
generalizat de taxare inversă în legătură cu furnizarea de bunuri și servicii care depășesc un anumit prag
- Raport Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Amendamente miercuri, 5 decembrie, 13.00

29 À • Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului  - Raport Monika
Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

- Amendamente miercuri, 5 decembrie, 13.00

32 À • Acordul de parteneriat economic UE-Japonia  - Raport Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- Amendamente miercuri, 5 decembrie, 13.00

75 À • Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție)  - Raport Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- Amendamente miercuri, 5 decembrie, 13.00

113 À • Caracterul adecvat al protecției datelor cu caracter personal asigurate de Japonia - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție marţi, 11 decembrie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 12 decembrie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 12 decembrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 12 decembrie, 19.00

28 À • Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune  - Raport David
McAllister (A8-0392/2018)

- Amendamente miercuri, 5 decembrie, 13.00



 

miercuri, 12 decembrie 2018
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30 À • Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune  - Raport Ioan
Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- Amendamente miercuri, 5 decembrie, 13.00

27 À • Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în
această privință  - Raport Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Amendamente miercuri, 5 decembrie, 13.00

16 À • Acordul de asociere UE-Ucraina  - Raport Michael Gahler (A8-0369/2018)

- Amendamente miercuri, 5 decembrie, 13.00

96 À • Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019  - Raport Daniele Viotti, Paul
Rübig (A8-0454/2018)

- Amendamente marţi, 11 decembrie, 12.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 11 decembrie, 19.00

91 À • Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  - Raport Henna Virkkunen, Marian-Jean
Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- Amendamente; respingere joi, 6 decembrie, 18.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 11 decembrie, 16.00

92 À • Instituirea Fondului european de apărare  - Raport Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- Amendamente; respingere joi, 6 decembrie, 18.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 11 decembrie, 16.00

89 À • Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare  -
Raport Dan Nica (A8-0401/2018)

- Amendamente; respingere joi, 6 decembrie, 18.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 11 decembrie, 16.00

88 À • Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa  - Raport Christian Ehler
(A8-0410/2018)

- Amendamente; respingere joi, 6 decembrie, 18.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 11 decembrie, 16.00

99 À • Noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate secțiunile

- Proiecte de amendamente la bugetul general - grupuri politice,
comisii, cel puțin 38 de deputați

luni, 10 decembrie, 12.00

- Redepunerea unor amendamente respinse în comisie marţi, 11 decembrie, 12.00

- Cereri de „voturi separate”, „voturi pe părți” și „voturi prin apel
nominal” privind amendamentele la proiectul de buget

marţi, 11 decembrie, 19.00

60 À • Pachetul privind piața unică - Propuneri de rezoluție

- Propuneri de rezoluție miercuri, 5 decembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 10 decembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 10 decembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 11 decembrie, 16.00



 

joi, 13 decembrie 2018
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72 À • Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor
servicii digitale  - Raport Paul Tang (A8-0428/2018)

- Amendamente miercuri, 5 decembrie, 13.00

73 À • Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale  - Raport Dariusz Rosati
(A8-0426/2018)

- Amendamente joi, 6 decembrie, 13.00

111 À • Conflictul de interse și protecția bugetului UE în Republica Cehă - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție marţi, 11 decembrie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 12 decembrie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 12 decembrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 12 decembrie, 19.00

31 À • Activitățile Ombudsmanului European în 2017  - Raport Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- Amendamente miercuri, 5 decembrie, 13.00

21 À • Dezbaterile din cadrul Comisiei pentru petiții în 2017  - Raport Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- Amendamente miercuri, 5 decembrie, 13.00

90 À • Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial  -
Raport Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- Amendamente; respingere joi, 6 decembrie, 18.00

95 À • Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027  - Raport Angelika Mlinar
(A8-0408/2018)

- Amendamente; respingere joi, 6 decembrie, 18.00

100 À • Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 10 decembrie, 20.00

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

miercuri, 12 decembrie, 13.00

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

miercuri, 12 decembrie, 14.00

101 À • Egipt, în special situația apărătorilor drepturilor omului

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 10 decembrie, 20.00

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

miercuri, 12 decembrie, 13.00

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

miercuri, 12 decembrie, 14.00

102 À • Tanzania

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 10 decembrie, 20.00

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

miercuri, 12 decembrie, 13.00

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

miercuri, 12 decembrie, 14.00



Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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- Texte supuse la vot marţi vineri, 7 decembrie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 10 decembrie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 11 decembrie, 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, 12 decembrie, 19.00
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	12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
	15.00 - 24.00     
	Dezbatere comună - Acordul de parteneriat UE-Japonia 
	Dezbatere comună - Politica externă, de securitate și apărare (articolul 36 din TUE)
	Dezbatere comună - Orizont Europa


	miercuri, 12 decembrie 2018
	10.00 - 12.00     DEZBATERE PRIORITARĂ
	12.00 - 12.30
	12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
	15.00 - 17.00     
	Dezbatere comună - Impozitarea serviciilor digitale, neadoptarea unui impozit pe economia digitală la nivelul UE și necesitatea de a aplica regula majorității calificate în cazul fiscalității

	17.00 - 18.00     VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)
	18.00 - 24.00     Dezbateri (sau la finalul votării)

	joi, 13 decembrie 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 - 16.30     

	Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
	luni, 10 decembrie 2018
	17.00 - 24.00

	marţi, 11 decembrie 2018
	09.00 - 11.50
	15.00 - 24.00

	miercuri, 12 decembrie 2018
	10.00 - 12.00
	15.00 - 17.00
	18.00 - 24.00

	joi, 13 decembrie 2018
	09.00 - 11.50
	15.00 - 16.30


	Termene de depunere
	luni, 10 decembrie 2018
	marţi, 11 decembrie 2018
	miercuri, 12 decembrie 2018
	joi, 13 decembrie 2018
	Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal


	Cuprins
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


