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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

632.677/OJ 632.677/OJ

luni, 14 ianuarie 2019 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune  - Raport Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018) 1

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri  - Raport Cláudia
Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018) 1

Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European  - Raport Angelika Mlinar (A8-0429/2018) 1

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte: 1

Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune  - Raport
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018) 1

Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public  -
Raport Brian Hayes (A8-0378/2018) 1

Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de
convingere în afara UE  - Raport Andrzej Grzyb (A8-0449/2018) 2

Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE  - Raport Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018) 2

Conducerea autonomă în transportul european  - Raport Wim van de Camp (A8-0425/2018) 2

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

marţi, 15 ianuarie 2019 3

09.00 - 10.30 3

Reforma politicii UE în domeniul azilului și migrației, având în vedere perpetuarea crizei umanitare în
regiunea Mării Mediterane și în Africa - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 3

10.30 - 11.30 3

Bilanțul Președinției austriece a Consiliului - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 3

11.30 - 12.00 Şedinţă solemnă 3

Cea de a 20-a aniversare a monedei euro 3

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 3

Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar
pentru echipamente de control vamal  - Raport Jiří Pospíšil (A8-0460/2018) 3

Încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile
desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania  -
Recomandare Bodil Valero (A8-0463/2018) 3

Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale
acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii
Croația la Uniunea Europeană  - Recomandare Cristian Dan Preda (A8-0443/2018) 4

Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan  - Raport Cristian Dan Preda (A8-0450/2018) 4

Conducerea autonomă în transportul european  - Raport Wim van de Camp (A8-0425/2018) 4

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri  - Raport Cláudia
Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018) 4

Punerea în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a
preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe  - Raport
Christofer Fjellner (A8-0330/2018) 4

Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal  - Raport Maria Grapini
(A8-0464/2018) 4

Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții  - Raport Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018) 4

Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European  - Raport Angelika Mlinar (A8-0429/2018) 5
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Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune  - Raport
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018) 5

Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public  - Raport
Brian Hayes (A8-0378/2018) 5

Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere
în afara UE  - Raport Andrzej Grzyb (A8-0449/2018) 5

Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE  - Raport Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018) 5

15.00 - 23.00 5

Prezentarea programului de activități al Președinției române a Consiliului - Declaraţii ale Consiliului şi
Comisiei 5

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017  - Raport Gabriel Mato (A8-0424/2018) 5

Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018  - Raport Nils Torvalds (A8-0419/2018) 5

Instituirea Programului InvestEU  - Raport José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018) 6

Dezbatere comună - Punerea în aplicare a acordurilor comerciale şi de asociere în America Latină 6

Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru  - Raport Santiago Fisas Ayxelà
(A8-0446/2018) 6

Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală
- Raport Reimer Böge (A8-0459/2018) 6

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)  - Raport Maria Arena (A8-0445/2018) 6

Fondul social european Plus (FSE+)  - Raport Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018) 6

Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul
european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă  - Raport Pascal Arimont
(A8-0470/2018) 7

miercuri, 16 ianuarie 2019 8

08.30 - 10.00 8

Retragerea Regatului Unit din UE - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 8

10.00 - 12.20 8

Dezbatere cu Preşedintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cu privire la viitorul Europei 8

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor 8

Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2016 -
Propunere de decizie 8

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură
prin care se solicită avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a acordului prevăzut
între UE și Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean 8

Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean
(Rezoluție)  - Raport Marietje Schaake (A8-0478/2018) 8

Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean  -
Recomandare Marietje Schaake (A8-0471/2018) 9

Acordul UE-China în legătură cu procedura OMC de soluționare a litigiului DS492 „Măsuri care afectează
concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre”  - Recomandare Iuliu Winkler
(A8-0472/2018) 9

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)  - Raport Maria Arena (A8-0445/2018) 9

Fondul social european Plus (FSE+)  - Raport Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018) 9

Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul
european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă  - Raport Pascal Arimont
(A8-0470/2018) 9

Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din
Uniune  - Raport Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018) 9

Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune  - Raport Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018) 9
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15.00 - 17.00 10

Predarea și cercetarea amănunțită a regimurilor totalitare din trecutul Europei și păstrarea vie a memoriei lor
- Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură) 10

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017  - Raport Josep-Maria Terricabras
(A8-0466/2018) 10

17.00 - 18.00 VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi) 10

Instituirea unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor
radioactive  - Raport Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018) 10

Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală  -
Raport Reimer Böge (A8-0459/2018) 10

Instituirea Programului InvestEU  - Raport José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018) 10

Documentul de călătorie provizoriu al UE  - Raport Kinga Gál (A8-0433/2018) 10

Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom  - Raport Miapetra Kumpula-Natri
(A8-0406/2018) 10

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017  - Raport Gabriel Mato (A8-0424/2018) 11

Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018  - Raport Nils Torvalds (A8-0419/2018) 11

Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru  - Raport Santiago Fisas Ayxelà
(A8-0446/2018) 11

Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017  - Raport Josep-Maria Terricabras
(A8-0466/2018) 11

18.00 - 24.00 Dezbateri (sau la finalul votării) 11

Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale  - Raport Lara Comi (A8-0456/2018) 11

Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții  - Raport Barbara Kappel
(A8-0415/2018) 11

Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții  - Raport
Georgi Pirinski (A8-0479/2018) 11

Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele
membre  - Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018) 12

Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal  - Raport Sven Giegold
(A8-0421/2018) 12

Instituirea programului „Drepturi și valori”  - Raport Bodil Valero (A8-0468/2018) 12

Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania  - Raport
Rebecca Harms (A8-0413/2018) 12

joi, 17 ianuarie 2019 13

09.00 - 11.50 13

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte: 13

Integrarea diferențiată  - Raport Pascal Durand (A8-0402/2018) 13

Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul
organismelor de pregătire ale Consiliului UE  - Raport Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018) 13

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135
din Regulamentul de procedură) 13

Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov 13

Sudan 13

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 14

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) 14

Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania  - Raport
Rebecca Harms (A8-0413/2018) 14

Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții  - Raport
Georgi Pirinski (A8-0479/2018) 14
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Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada conflictelor
armate și a războaielor  - Raport Pavel Svoboda (A8-0465/2018) 14

Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere  - Raport Evelyn Regner (A8-0002/2019) 14

Instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul
Mării Mediterane  - Raport Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019) 14

Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele
membre  - Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018) 14

Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal  - Raport Sven Giegold
(A8-0421/2018) 14

Instituirea programului „Drepturi și valori”  - Raport Bodil Valero (A8-0468/2018) 14

Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare
pentru dezvoltare și cooperare internațională  - Raport Vladimir Urutchev (A8-0448/2018) 15

Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale  - Raport Lara Comi (A8-0456/2018) 15

Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții  - Raport Barbara Kappel
(A8-0415/2018) 15

Integrarea diferențiată  - Raport Pascal Durand (A8-0402/2018) 15

Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul
organismelor de pregătire ale Consiliului UE  - Raport Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018) 15

15.00 - 16.00 15

Protecția orezului produs în UE - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000128/2018 - B8-0004/2019) 15

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 17

Termene de depunere 20



luni, 14 ianuarie 2019

 

 

17.00 - 23.00     

 

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:

1 1luni, 14 ianuarie 2019
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

43 À • Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune

Raport Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Raport referitor la procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune

[2018/2153(INI)]

Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune

Votul va avea loc miercuri

56 À«««I • Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de
mărfuri

Raport Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără
conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

[2017/0113(COD)]

Comisia pentru transport și turism

19 À • Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European

Raport Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Raport referitor la integrarea perspectivei de gen în Parlamentul European

[2018/2162(INI)]

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

20 À • Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei
de fuziune

Raport Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Raport referitor la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru
dezvoltarea energiei de fuziune

[2018/2222(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

35 À • Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru
reforma sectorului public

Raport Brian Hayes (A8-0378/2018)

Raport referitor la evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene
pentru reforma sectorului public

[2018/2086(INI)]

Comisia pentru control bugetar
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15 À • Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea
libertății religioase sau de convingere în afara UE

Raport Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Raport referitor la Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru
promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE

[2018/2155(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

32 À • Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE

Raport Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Raport referitor la egalitatea de gen și politicile fiscale în UE

[2018/2095(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

26 • Conducerea autonomă în transportul european

Raport Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Raport referitor la conducerea autonomă în transportul european

[2018/2089(INI)]

Comisia pentru transport și turism

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



marţi, 15 ianuarie 2019

 

 

09.00 - 10.30     

 

10.30 - 11.30     

 

11.30 - 12.00     Şedinţă solemnă

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor

3 3marţi, 15 ianuarie 2019
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09.00 - 10.30 Dezbateri

10.30 - 11.30 Dezbateri

11.30 - 12.00 Şedinţă solemnă

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

112 • Reforma politicii UE în domeniul azilului și migrației, având în vedere perpetuarea
crizei umanitare în regiunea Mării Mediterane și în Africa

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2516(RSP)]

75 • Bilanțul Președinției austriece a Consiliului

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2942(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

100 • Cea de a 20-a aniversare a monedei euro

91 «««I - Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin
financiar pentru echipamente de control vamal

Raport Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca
parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru
echipamente de control vamal

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

93 ««« - Încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la
acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în
Republica Albania

Recomandare Bodil Valero (A8-0463/2018)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului privind statutul
dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania

[2018/0241(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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25 ««« - Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale
acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea
Republicii Croația la Uniunea Europeană

Recomandare Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al
statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și
statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de
aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

[2017/0185(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

24 - Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan

Raport Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul
cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan

[2018/2118(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE

26 - Conducerea autonomă în transportul european

Raport Wim van de Camp (A8-0425/2018)

[2018/2089(INI)]

Comisia pentru transport și turism

56 À«««I - Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

Raport Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

[2017/0113(COD)]

Comisia pentru transport și turism

97 À«««I - Punerea în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară
a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe

Raport Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în
aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor
aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe

[2018/0101(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

90 À«««I - Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

Raport Maria Grapini (A8-0464/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a
programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

57 À« - Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții

Raport Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de
Investiții

[2018/0811(CNS)]

Comisia pentru afaceri constituționale



 

15.00 - 23.00     

5 5marţi, 15 ianuarie 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

19 À - Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European

Raport Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

[2018/2162(INI)]

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

20 À - Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune

Raport Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

[2018/2222(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

35 À - Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public

Raport Brian Hayes (A8-0378/2018)

[2018/2086(INI)]

Comisia pentru control bugetar

15 À - Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de
convingere în afara UE

Raport Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

[2018/2155(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

32 À - Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE

Raport Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

[2018/2095(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

54 • Prezentarea programului de activități al Președinției române a Consiliului

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2918(RSP)]

29 À • Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017

Raport Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Raport referitor la Raportul anual al BCE pe 2017

[2018/2101(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

În prezenţa dlui Mario Draghi, Preşedintele BCE

22 À • Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018

Raport Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2018

[2018/2100(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare



 
Dezbatere comună - Punerea în aplicare a acordurilor comerciale şi de asociere în

America Latină

 
Sfârşitul dezbaterii comune

6 6marţi, 15 ianuarie 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

85 À«««I • Instituirea Programului InvestEU

Raport José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a Programului InvestEU

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare

39 À • Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru

Raport Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului comercial între Uniunea
Europeană și Republica Columbia și Republica Peru

[2018/2010(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

27 • Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de
asociere cu America Centrală

Raport Reimer Böge (A8-0459/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere
(AA) cu America Centrală

[2018/2106(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

83 À«««I • Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

Raport Maria Arena (A8-0445/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

89 À«««I • Fondul social european Plus (FSE+)

Raport Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind Fondul social european Plus (FSE+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale



7 7marţi, 15 ianuarie 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

88 À«««I • Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg)
sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare
externă

Raport Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg)
sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare
externă

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională



miercuri, 16 ianuarie 2019

 

 

08.30 - 10.00     

 

10.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor

8 8miercuri, 16 ianuarie 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

08.30 - 10.00 Dezbateri

10.00 - 12.20 Dezbateri

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)

106 • Retragerea Regatului Unit din UE

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2970(RSP)]

11 • Dezbatere cu Preşedintele Guvernului Spaniei, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cu
privire la viitorul Europei

[2018/2748(RSP)]

61 - Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar
2016

Propunere de decizie

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de
procedură prin care se solicită avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a
acordului prevăzut între UE și Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul
euro-mediteraneean

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean
(Rezoluție)

Raport Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a
Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și
Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire
a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc,
pe de altă parte

[2018/0256M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional



9 9miercuri, 16 ianuarie 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

28 ««« - Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean

Recomandare Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui
schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și
4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre
ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

104 ««« - Acordul UE-China în legătură cu procedura OMC de soluționare a litigiului DS492 „Măsuri care
afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre”

Recomandare Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniune și Republica Populară Chineză în
legătură cu procedura OMC de soluționare a litigiului DS492 „Măsuri care afectează concesiile tarifare
privind anumite produse din carne de pasăre”

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

83 À«««I - Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

Raport Maria Arena (A8-0445/2018)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

89 À«««I - Fondul social european Plus (FSE+)

Raport Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

88 À«««I - Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul
european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

Raport Pascal Arimont (A8-0470/2018)

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

98 À«««I - Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit
din Uniune

Raport Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind repartizarea
contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

43 À - Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune

Raport Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

[2018/2153(INI)]

Comisia specială pentru procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune



15.00 - 17.00     

 

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

10 10miercuri, 16 ianuarie 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

105 • Predarea și cercetarea amănunțită a regimurilor totalitare din trecutul Europei și
păstrarea vie a memoriei lor

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2019/2500(RSP)]

59 À • Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017

Raport Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017

[2018/2103(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

86 « - Instituirea unui program financiar specific pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea
deșeurilor radioactive

Raport Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui program financiar specific
pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și gestionarea deșeurilor radioactive și de abrogare a
Regulamentului (Euratom) nr. 1368/2013 al Consiliului

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

27 - Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America
Centrală

Raport Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

85 À«««I - Instituirea Programului InvestEU

Raport José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare

42 À« - Documentul de călătorie provizoriu al UE

Raport Kinga Gál (A8-0433/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de instituire a unui document de călătorie provizoriu
al UE și de abrogare a Deciziei 96/409/PESC

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

52 À« - Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom

Raport Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului pentru cercetare și
formare al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru perioada 2021-2025 de completare a
programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont Europa”

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie



 

18.00 - 24.00     Dezbateri (sau la finalul votării)

11 11miercuri, 16 ianuarie 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

29 À - Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017

Raport Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

22 À - Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018

Raport Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

39 À - Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru

Raport Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

[2018/2010(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

59 À - Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017

Raport Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

31 À • Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale

Raport Lara Comi (A8-0456/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/7/UE privind combaterea
întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale

[2018/2056(INI)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

46 À • Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții

Raport Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Raport referitor la Raportul anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de
Investiții

[2018/2161(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

În prezența dlui Werner Hoyer, Președintele BEI

47 • Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene
de Investiții

Raport Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Raport referitor la raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI pe 2017

[2018/2151(INI)]

Comisia pentru control bugetar

În prezența dlui Werner Hoyer, Președintele BEI



12 12miercuri, 16 ianuarie 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

94 À«««I • Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește
statul de drept în statele membre

Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce
privește statul de drept în statele membre

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru control bugetar

84 À«««I • Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal

Raport Sven Giegold (A8-0421/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

92 À«««I • Instituirea programului „Drepturi și valori”

Raport Bodil Valero (A8-0468/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a programului „Drepturi și valori”

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

48 « • Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina
din Lituania

Raport Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a programului de
asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania
(programul Ignalina) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1369/2013 al Consiliului

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie



joi, 17 ianuarie 2019

 

 

09.00 - 11.50     
 

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:

 

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

de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

13 13joi, 17 ianuarie 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

34 À • Integrarea diferențiată

Raport Pascal Durand (A8-0402/2018)

Raport referitor la integrarea diferențiată

[2018/2093(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale

30 À • Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența
dezbaterilor legislative din cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE

Raport Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Raport referitor la ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind
transparența dezbaterilor legislative care au loc în cadrul grupurilor de pregătire ale
Consiliului UE

[2018/2096(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale

Comisia pentru petiții

110 À • Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov

RC B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019,
B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

[2019/2511(RSP)]

111 À • Sudan

RC B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019,
B8-0060/2019, B8-0062/2019

[2019/2512(RSP)]



12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor

14 14joi, 17 ianuarie 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

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)

48 « - Programul de asistență pentru dezafectarea nucleară a centralei nucleare Ignalina din Lituania

Raport Rebecca Harms (A8-0413/2018)

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

47 - Raportul anual pe 2017 privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții

Raport Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

[2018/2151(INI)]

Comisia pentru control bugetar

21 - Cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe perioada
conflictelor armate și a războaielor

Raport Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Raport referitor la cererile transfrontaliere de restituire a operelor de artă și a bunurilor culturale furate pe
perioada conflictelor armate și a războaielor

[2017/2023(INI)]

Comisia pentru afaceri juridice

118 «««I - Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere

Raport Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

117 «««I - Instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în
vestul Mării Mediterane

Raport Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Comisia pentru pescuit

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

94 À«««I - Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în
statele membre

Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru control bugetar

84 À«««I - Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal

Raport Sven Giegold (A8-0421/2018)

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

92 À«««I - Instituirea programului „Drepturi și valori”

Raport Bodil Valero (A8-0468/2018)

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



 

15.00 - 16.00     

15 15joi, 17 ianuarie 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

87 À« - Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate,
cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

Raport Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

Propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară,
care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza
Tratatului Euratom

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

31 À - Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale

Raport Lara Comi (A8-0456/2018)

[2018/2056(INI)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

46 À - Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții

Raport Barbara Kappel (A8-0415/2018)

[2018/2161(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

34 À - Integrarea diferențiată

Raport Pascal Durand (A8-0402/2018)

[2018/2093(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale

30 À - Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din
cadrul organismelor de pregătire ale Consiliului UE

Raport Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

[2018/2096(INI)]

Comisia pentru afaceri constituționale

Comisia pentru petiții

78 • Protecția orezului produs în UE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Protecția orezului produs în UE

[2018/2957(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

16 16

632.677/OJ 632.677/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 14 ianuarie 2019

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 15 ianuarie 2019

 

09.00 - 10.30

 

10.30 - 11.30

 

15.00 - 23.00
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632.677/OJ 632.677/OJ

Comisia (inclusiv răspunsurile) :40'

Raportori  (4 x 6') :24'

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

:24'

„Catch the eye” (8 x 5') :40'

Deputaţi :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 7', GUE/NGL : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI : 4'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :45'

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

Deputaţi :30'

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

Preşedintele Băncii Centrale Europene (inclusiv răspunsurile) :10'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :50'

Raportori  (9 x 6') :54'

Raportori pentru aviz (22 x 1') :22'

„Catch the eye” (8 x 5') :40'

Deputaţi :164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 16' 30, ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 12', GUE/NGL : 12', EFDD : 10' 30,
ENF : 8' 30, NI : 6' 30



miercuri, 16 ianuarie 2019

 

08.30 - 10.00

 

10.00 - 12.20

 

15.00 - 17.00

 

18.00 - 24.00
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Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :45'

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

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Preşedintele Guvernului Spaniei :30'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

Deputaţi :74' 30

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

Participanți la dezbaterea tematică :4'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

Raportori :6'

„Catch the eye” :5'

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

Preşedintele Băncii Europene de Investiţii (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :35'

Raportori  (8 x 6') :48'

Raportori pentru aviz (13 x 1') :13'

„Catch the eye” (7 x 5') :35'

Deputaţi :119' 30

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11', Verts/ALE : 9', GUE/NGL : 9', EFDD : 8', ENF : 6' 30, NI
: 5'



joi, 17 ianuarie 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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632.677/OJ 632.677/OJ

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

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

:12'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

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

:1'

„Catch the eye” (articolul 135 din Regulamentul de procedură) (2 x 2') :4'

Deputaţi :74' 30

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

Comisia (inclusiv răspunsurile) :5'

Autori (comisii) :5'

„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, 14 ianuarie 2019

 

 

marţi, 15 ianuarie 2019
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43 À • Procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune  - Raport Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

- Amendamente miercuri, 9 ianuarie, 13.00

56 À • Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri  - Raport
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 ianuarie, 13.00

19 À • Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European  - Raport Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- Amendamente miercuri, 9 ianuarie, 13.00

20 À • Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune  - Raport
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

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

miercuri, 9 ianuarie, 13.00

35 À • Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public  -
Raport Brian Hayes (A8-0378/2018)

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

miercuri, 9 ianuarie, 13.00

15 À • Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de
convingere în afara UE  - Raport Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

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

miercuri, 9 ianuarie, 13.00

32 À • Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE  - Raport Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

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

miercuri, 9 ianuarie, 13.00

97 À • Punerea în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a
preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe  -
Raport Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 ianuarie, 13.00

90 À • Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal  - Raport Maria Grapini
(A8-0464/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 ianuarie, 13.00

57 À • Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții  - Raport Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

- Amendamente miercuri, 9 ianuarie, 13.00

29 À • Raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017  - Raport Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Amendamente miercuri, 9 ianuarie, 13.00



 

miercuri, 16 ianuarie 2019
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22 À • Uniunea bancară - Raportul anual pe 2018  - Raport Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Amendamente miercuri, 9 ianuarie, 13.00

85 À • Instituirea Programului InvestEU  - Raport José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 ianuarie, 13.00

39 À • Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru  - Raport Santiago Fisas Ayxelà
(A8-0446/2018)

- Amendamente miercuri, 9 ianuarie, 13.00

83 À • Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)  - Raport Maria Arena (A8-0445/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 ianuarie, 13.00

89 À • Fondul social european Plus (FSE+)  - Raport Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 ianuarie, 13.00

88 À • Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul
european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă  - Raport Pascal Arimont
(A8-0470/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 ianuarie, 13.00

23 À • Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean
(Rezoluție)  - Raport Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Amendamente miercuri, 9 ianuarie, 13.00

98 À • Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din
Uniune  - Raport Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 ianuarie, 13.00

59 À • Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017  - Raport Josep-Maria Terricabras
(A8-0466/2018)

- Amendamente miercuri, 9 ianuarie, 13.00

42 À • Documentul de călătorie provizoriu al UE  - Raport Kinga Gál (A8-0433/2018)

- Amendamente miercuri, 9 ianuarie, 13.00

52 À • Programul pentru cercetare și formare 2021-2025 al Euratom  - Raport Miapetra Kumpula-Natri
(A8-0406/2018)

- Amendamente miercuri, 9 ianuarie, 13.00

31 À • Combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale  - Raport Lara Comi
(A8-0456/2018)

- Amendamente miercuri, 9 ianuarie, 13.00

46 À • Raport anual privind activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții  - Raport Barbara Kappel
(A8-0415/2018)

- Amendamente miercuri, 9 ianuarie, 13.00

94 À • Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în
statele membre  - Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 ianuarie, 13.00



 

joi, 17 ianuarie 2019

 

Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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84 À • Instituirea programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal  - Raport Sven Giegold
(A8-0421/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 ianuarie, 13.00

92 À • Instituirea programului „Drepturi și valori”  - Raport Bodil Valero (A8-0468/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 9 ianuarie, 13.00

34 À • Integrarea diferențiată  - Raport Pascal Durand (A8-0402/2018)

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

miercuri, 9 ianuarie, 13.00

30 À • Ancheta strategică a Ombudsmanului OI/2/2017 privind transparența dezbaterilor legislative din cadrul
organismelor de pregătire ale Consiliului UE  - Raport Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

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

miercuri, 9 ianuarie, 13.00

110 À • Azerbaidjan, în special cazul lui Mehman Huseynov

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 14 ianuarie, 20.00

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

miercuri, 16 ianuarie, 13.00

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

miercuri, 16 ianuarie, 14.00

111 À • Sudan

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 14 ianuarie, 20.00

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

miercuri, 16 ianuarie, 13.00

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

miercuri, 16 ianuarie, 14.00

87 À • Instrumentul european pentru securitate nucleară care completează Instrumentul de vecinătate,
cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională  - Raport Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

- Amendamente miercuri, 9 ianuarie, 13.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 11 ianuarie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 14 ianuarie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 15 ianuarie, 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, 16 ianuarie, 19.00
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