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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
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luni, 11 martie 2019 1

17.00 - 24.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Dezbatere comună - Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare 1

Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la
cazierele judiciare (ECRIS)  - Raport Daniel Dalton (A8-0219/2016) 1

Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările
resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN)  - Raport Daniel Dalton
(A8-0018/2018) 1

Programul „Corpul european de solidaritate”  - Raport Michaela Šojdrová (A8-0079/2019) 1

Dezbatere comună - Securitatea cibernetică 2

Legea privind securitatea cibernetică  - Raport Angelika Niebler (A8-0264/2018) 2

Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică
și Rețeaua de centre naționale de coordonare  - Raport Julia Reda (A8-0084/2019) 2

Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente  - Raport
Paolo De Castro (A8-0309/2018) 2

Dezbatere comună - Vietnam 2

Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și
schimburile comerciale în sectorul forestier  - Recomandare Heidi Hautala (A8-0083/2019) 2

Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și
schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție)  - Raport Heidi Hautala (A8-0093/2019) 3

Inițiativa cetățenească europeană  - Raport György Schöpflin (A8-0226/2018) 3

Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia  - Raport Sandra Kalniete (A8-0073/2019) 3

Prezentare succintă a următorului raport: 3

Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere  - Raport Soraya Post
(A8-0075/2019) 3

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

marţi, 12 martie 2019 4

09.00 - 10.00 4

Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 154 din Regulamentul de procedură) 4

Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii
Regatului Unit din Uniune  - Raport 4

Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului
Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii  - Raport 4

Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune  - Raport Ismail Ertug 4

Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE - Declaraţii ale
Consiliului şi Comisiei 4

10.00 - 12.20 5

Dezbatere cu prim-ministrul Slovaciei, Peter Pellegrini, privind viitorul Europei 5

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor 5

Cerere de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier  - Raport Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019) 5

Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen  - Raport Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019) 5

Cerere de ridicare a imunității lui Dominique Bilde  - Raport Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019) 5

Extinderea aplicabilității articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European până la
sfârșitul celui de al nouălea mandat parlamentar 5
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Informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri  - Raport Claudia Schmidt
(A8-0060/2019) 5

Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și
schimburile comerciale în sectorul forestier  - Recomandare Heidi Hautala (A8-0083/2019) 5

Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și
schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție)  - Raport Heidi Hautala (A8-0093/2019) 5

Protocolul de modificare a Convenției pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a
datelor cu caracter personal  - Recomandare József Nagy (A8-0070/2019) 6

Autorizarea statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în
materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive  - Recomandare
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019) 6

Protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre UE și China (aderarea Croației)  -
Recomandare Francisco Assis (A8-0168/2019) 6

Acordul euro-mediteraneean UE-Egipt (aderarea Republicii Croația)  - Recomandare Ramona Nicole
Mănescu (A8-0025/2019) 6

Acordul de parteneriat și cooperare UE-Turkmenistan  - Raport intermediar: Ramona Nicole Mănescu
(A8-0072/2019) 6

Decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN
în Regatul Unit  - Raport Branislav Škripek (A8-0092/2019) 6

Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la
cazierele judiciare (ECRIS)  - Raport Daniel Dalton (A8-0219/2016) 7

Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările
resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN)  - Raport Daniel Dalton
(A8-0018/2018) 7

Programul „Corpul european de solidaritate”  - Raport Michaela Šojdrová (A8-0079/2019) 7

Legea privind securitatea cibernetică  - Raport Angelika Niebler (A8-0264/2018) 7

Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente  - Raport
Paolo De Castro (A8-0309/2018) 7

Inițiativa cetățenească europeană  - Raport György Schöpflin (A8-0226/2018) 7

Importul bunurilor culturale  - Raport Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018) 7

Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European  - Raport Mercedes
Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018) 7

Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile
acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora - Propuneri de rezoluție 8

Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia  - Raport Sandra Kalniete (A8-0073/2019) 8

Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere  - Raport Soraya Post (A8-0075/2019) 8

15.00 - 24.00 8

Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului - Declaraţie a Vicepreședintei
Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 8

Raport pe 2018 referitor la Turcia  - Raport Kati Piri (A8-0091/2019) 8

Situația de urgență din Venezuela - Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate 8

Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a
contracara propaganda părților terțe împotriva sa  - Raport Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019) 8

Dezbatere comună - Afganistan 9

Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan  - Recomandare Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019) 9

Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție)  - Raport Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019) 9

Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino  - Raport Juan Fernando López Aguilar
(A8-0074/2019) 9

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor  - Raport Morten Løkkegaard (A8-0188/2017) 9

Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării
banilor - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 9

Sistemul de informații privind vizele  - Raport Carlos Coelho (A8-0078/2019) 10

Fondul pentru azil și migrație  - Raport Miriam Dalli (A8-0106/2019) 10

Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize  - Raport Tanja Fajon (A8-0089/2019) 10

Fondul pentru securitate internă  - Raport Monika Hohlmeier (A8-0115/2019) 10
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miercuri, 13 martie 2019 11

09.00 - 11.50 11

Schimbările climatice - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 11

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 și retragerea Regatului Unit din UE -
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 11

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 11

Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune
către Regatul Unit  - Raport Klaus Buchner (A8-0071/2019) 11

Continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda
(Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană  - Raport
Iskra Mihaylova (A8-0021/2019) 11

Continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului
Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit din UE  - Raport Bogdan Andrzej Zdrojewski
(A8-0082/2019) 11

Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune  - Raport Kosma Złotowski
(A8-0061/2019) 12

Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan  - Recomandare Anna Elżbieta
Fotyga (A8-0026/2019) 12

Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție)  - Raport Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019) 12

Participarea Norvegiei, a Islandei, a Elveției și a Liechtensteinului la Agenția Europeană pentru Gestionarea
Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție  -
Recomandare Monica Macovei (A8-0081/2019) 12

Domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE  - Raport Hilde Vautmans (A8-0171/2019) 12

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor  - Raport Morten Løkkegaard (A8-0188/2017) 12

Sistemul de informații privind vizele  - Raport Carlos Coelho (A8-0078/2019) 12

Fondul pentru azil și migrație  - Raport Miriam Dalli (A8-0106/2019) 13

Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize  - Raport Tanja Fajon (A8-0089/2019) 13

Fondul pentru securitate internă  - Raport Monika Hohlmeier (A8-0115/2019) 13

Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora  -
Raport Pilar Ayuso (A8-0021/2018) 13

Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene  - Raport
Tiemo Wölken (A8-0439/2018) 13

Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a
retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană  - Raport Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019) 13

Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea
Regatului Unit din Uniune  - Raport Isabella De Monte (A8-0063/2019) 13

Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din
Uniune  - Raport Pavel Telička (A8-0062/2019) 14

Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului
Unit din Uniune  - Raport 14

Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului
Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii  - Raport 14

Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord din Uniune  - Raport Ismail Ertug 14

O Europă care protejează: aer curat pentru toți - Propuneri de rezoluție 14

Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a
contracara propaganda părților terțe împotriva sa  - Raport Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019) 14

Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino  - Raport Juan Fernando López Aguilar
(A8-0074/2019) 14
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15.00 - 17.00 15

Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA - Declarație a Comisiei 15

Dezbatere comună - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice 15

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019  -
Raport Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019) 15

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă
și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019  - Raport Marian Harkin (A8-0162/2019) 15

17.00 - 18.00 VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi) 15

Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și
Rețeaua de centre naționale de coordonare  - Raport Julia Reda (A8-0084/2019) 15

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune  -
Raport Isabella De Monte (A8-0004/2019) 15

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune  -
Raport Karima Delli (A8-0009/2019) 15

Instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave  - Raport Gesine Meissner
(A8-0326/2018) 16

Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute
în Codul vamal al Uniunii  - Raport Jasenko Selimovic (A8-0342/2018) 16

Combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul  - Raport Sylvia-Yvonne
Kaufmann (A8-0276/2018) 16

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de reziduuri
pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul 16

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic
4114 (DP-ØØ4114-3) 16

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic
MON 87411 (MON-87411-9) 16

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic
Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 16

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv
tiaclopridul 16

Raport pe 2018 referitor la Turcia  - Raport Kati Piri (A8-0091/2019) 16

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019  -
Raport Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019) 17

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și
aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019  - Raport Marian Harkin (A8-0162/2019) 17

18.00 - 24.00 Dezbateri (sau la finalul votării) 17

Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante  - Raport Esther de Lange, Roberto
Gualtieri (A8-0440/2018) 17

Înființarea Fondului Monetar European  - Raport intermediar: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019) 17

Protecția concurenței în domeniul transportului aerian  - Raport Markus Pieper (A8-0125/2018) 17

Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III  - Raport Monika Hohlmeier (A8-0172/2019) 17

Situația în Nicaragua - Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate 17

Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești
și privind răpirea internațională de copii  - Raport Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019) 18

joi, 14 martie 2019 19

09.00 - 11.50 19

Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă  - Raport
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019) 19

Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP)  - Raport Christofer
Fjellner (A8-0090/2019) 19
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Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135
din Regulamentul de procedură) 19

Situația drepturilor omului în Kazahstan 19

Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului 19

Situația drepturilor omului în Guatemala 19

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 20

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) 20

Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității părintești
și privind răpirea internațională de copii  - Raport Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019) 20

Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP)  - Raport Christofer
Fjellner (A8-0090/2019) 20

Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante  - Raport Esther de Lange, Roberto
Gualtieri (A8-0440/2018) 20

Protecția concurenței în domeniul transportului aerian  - Raport Markus Pieper (A8-0125/2018) 20

Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III  - Raport Monika Hohlmeier (A8-0172/2019) 20

Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE - Propuneri de
rezoluție 20

Numirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție  - Raport
Roberto Gualtieri (A8-0148/2019) 20

Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene  - Raport Roberto Gualtieri
(A8-0144/2019) 20

Numirea președintelui Autorității Bancare Europene  - Raport Roberto Gualtieri (A8-0146/2019) 21

Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului - Propuneri de rezoluție 21

Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării
banilor - Propuneri de rezoluție 21

Schimbările climatice - Propuneri de rezoluție 21

Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA - Propuneri de rezoluție 21

Înființarea Fondului Monetar European  - Raport intermediar: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019) 21

Situația în Nicaragua - Propuneri de rezoluție 21

Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă  - Raport
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019) 21

15.00 - 16.00 22

Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000001/2019 - B8-0015/2019) 22

Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 22

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 24

Termene de depunere 27
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17.00 - 24.00     

 
Dezbatere comună - Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare

 
Sfârşitul dezbaterii comune

1 1luni, 11 martie 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

17.00 - 24.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

75 À«««I • Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european
de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)

Raport Daniel Dalton (A8-0219/2016)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește
schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește
Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de
înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului

[2016/0002(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

76 À«««I • Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații
privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride
(sistemul ECRIS-TCN)

Raport Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin
informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride
(TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu
privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1077/2011

[2017/0144(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

(Votare: 08/02/2018)

62 À«««I • Programul „Corpul european de solidaritate”

Raport Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a
[Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr.
375/2014

[2018/0230(COD)]

Comisia pentru cultură și educație



Dezbatere comună - Securitatea cibernetică

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 
Dezbatere comună - Vietnam

2 2luni, 11 martie 2019
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47 À«««I • Legea privind securitatea cibernetică

Raport Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare
a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică
pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea
cibernetică”)

[2017/0225(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

133 À«««I • Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în
materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare

Raport Julia Reda (A8-0084/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și
de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de
coordonare

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Votul va avea loc miercuri

72 À«««I • Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare
cu alimente

Raport Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de
aprovizionare cu alimente

[2018/0082(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

(Votare: 25/10/2018)

21 ««« • Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării
legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier

Recomandare Heidi Hautala (A8-0083/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea
Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă
Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile
comerciale în sectorul forestier

[2018/0272(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional



 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

Prezentare succintă a următorului raport:

3 3luni, 11 martie 2019
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10 • Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării
legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție)

Raport Heidi Hautala (A8-0093/2019)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la
proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat
voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind
asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul
forestier

[2018/0272M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

58 À«««I • Inițiativa cetățenească europeană

Raport György Schöpflin (A8-0226/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind inițiativa cetățenească europeană

[2017/0220(COD)]

Comisia pentru afaceri constituționale

(Votare: 05/07/2018)

29 À • Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia

Raport Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Raport referitor la situația relațiilor politice dintre UE și Rusia

[2018/2158(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

12 À • Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere

Raport Soraya Post (A8-0075/2019)

Raport referitor la construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de
mediere

[2018/2159(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

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



marţi, 12 martie 2019

 

 

09.00 - 10.00     
 

Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 154 din

Regulamentul de procedură)

4 4marţi, 12 martie 2019
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09.00 - 10.00 Dezbateri

10.00 - 12.20 Dezbateri

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 24.00 Dezbateri

93 À«««I - Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul
retragerii Regatului Unit din Uniune

Raport

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Comisia pentru pescuit

 (încă neadoptat)

94 À«««I - Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele
Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele
Uniunii

Raport

[2019/0010(COD)]

Comisia pentru pescuit

 (încă neadoptat)

134 À«««I - Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

Raport Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Comisia pentru transport și turism

 (încă neadoptat)

146 À • Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la
nivelul UE

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2614(RSP)]

Votul va avea loc joi



10.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor

5 5marţi, 12 martie 2019
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124 • Dezbatere cu prim-ministrul Slovaciei, Peter Pellegrini, privind viitorul Europei

[2019/2515(RSP)]

135 - Cerere de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier

Raport Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier

[2019/2002(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

144 - Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen

Raport Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen

[2018/2247(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

145 - Cerere de ridicare a imunității lui Dominique Bilde

Raport Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Dominique Bilde

[2018/2267(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

101 - Extinderea aplicabilității articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European
până la sfârșitul celui de al nouălea mandat parlamentar

B8-0147/2019

[2019/2545(RSO)]

92 «««I - Informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri

Raport Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Raport referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri

[2018/0140(COD)]

Comisia pentru transport și turism

21 ««« - Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și
schimburile comerciale în sectorul forestier

Recomandare Heidi Hautala (A8-0083/2019)

[2018/0272(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

10 - Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și
schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție)

Raport Heidi Hautala (A8-0093/2019)

[2018/0272M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional



6 6marţi, 12 martie 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

46 ««« - Protocolul de modificare a Convenției pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării
automatizate a datelor cu caracter personal

Recomandare József Nagy (A8-0070/2019)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice,
în interesul Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea
persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal

[2018/0238(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

103 ««« - Autorizarea statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind o abordare
integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente
sportive

Recomandare Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină
parte, în interesul Uniunii Europene, la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în
materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive (CETS nr.
218)

[2018/0116(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

107 ««« - Protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre UE și China (aderarea Croației)

Recomandare Francisco Assis (A8-0168/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene și al statelor membre, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre
Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe
de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

[2014/0327(NLE)]

Comisia pentru transport și turism

30 ««« - Acordul euro-mediteraneean UE-Egipt (aderarea Republicii Croația)

Recomandare Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a
unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă
Egipt, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

[2016/0121(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

17 - Acordul de parteneriat și cooperare UE-Turkmenistan

Raport intermediar: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea de către
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a Acordului de parteneriat și cooperare
între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte

[1998/0031R(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

90 « - Decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește
datele ADN în Regatul Unit

Raport Branislav Škripek (A8-0092/2019)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului
automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit

[2018/0812(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



7 7marţi, 12 martie 2019
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75 À«««I - Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire
la cazierele judiciare (ECRIS)

Raport Daniel Dalton (A8-0219/2016)

[2016/0002(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

76 À«««I - Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările
resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN)

Raport Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[2017/0144(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

(Votare: 08/02/2018)

62 À«««I - Programul „Corpul european de solidaritate”

Raport Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

[2018/0230(COD)]

Comisia pentru cultură și educație

47 À«««I - Legea privind securitatea cibernetică

Raport Angelika Niebler (A8-0264/2018)

[2017/0225(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

72 À«««I - Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

Raport Paolo De Castro (A8-0309/2018)

[2018/0082(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

(Votare: 25/10/2018)

58 À«««I - Inițiativa cetățenească europeană

Raport György Schöpflin (A8-0226/2018)

[2017/0220(COD)]

Comisia pentru afaceri constituționale

(Votare: 05/07/2018)

57 À«««I - Importul bunurilor culturale

Raport Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul
bunurilor culturale

[2017/0158(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

(Dezbatere: 24/10/2018, votare: 25/10/2018)

97 À«««I - Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European

Raport Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de
încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul
European

[2018/0336(COD)]

Comisia pentru afaceri constituționale



 

15.00 - 24.00     
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122 À - Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și
posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora

Propuneri de rezoluție

B8-0153/2019, RC B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019,
B8-0162/2019, B8-0164/2019

[2019/2575(RSP)]

(Dezbatere: 13/02/2019)

29 À - Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia

Raport Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

[2018/2158(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

12 À - Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere

Raport Soraya Post (A8-0075/2019)

[2018/2159(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

123 À • Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului

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

[2019/2580(RSP)]

Votul va avea loc joi

16 À • Raport pe 2018 referitor la Turcia

Raport Kati Piri (A8-0091/2019)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Turcia

[2018/2150(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

153 À • Situația de urgență din Venezuela

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

[2019/2628(RSP)]

Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.

117 À • Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea
strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa

Raport Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Raport referitor la o recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului și
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate privind evaluarea acțiunilor întreprinse de SEAE la doi ani după
raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților
terțe împotriva sa

[2018/2115(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE



Dezbatere comună - Afganistan

 
Sfârşitul dezbaterii comune

9 9marţi, 12 martie 2019
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32 ««« • Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan

Recomandare Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în
numele Uniunii, a Acordului de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre
Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica
Islamică Afganistan, pe de altă parte

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

33 À • Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan
(rezoluție)

Raport Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la
proiectul de decizie a Consiliului privind  încheierea, în numele Uniunii, a Acordului
de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre Uniunea Europeană și statele
membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

[2015/0302M(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

31 À • Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino

Raport Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Raport referitor la o recomandare a Parlamentului adresată Consiliului, Comisiei și
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate privind acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San
Marino

[2018/2246(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE

13 À«««I • Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

Raport Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea
ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

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

138 À • Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva
privind combaterea spălării banilor

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2612(RSP)]

Votul va avea loc joi



10 10marţi, 12 martie 2019
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99 À«««I • Sistemul de informații privind vizele

Raport Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009,
a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului
XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de
abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

70 À«««I • Fondul pentru azil și migrație

Raport Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a Fondului pentru azil și migrație

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

71 À«««I • Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

Raport Tanja Fajon (A8-0089/2019)

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 gestionarea frontierelor și vize

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

69 À«««I • Fondul pentru securitate internă

Raport Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a Fondului pentru securitate internă

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne



miercuri, 13 martie 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor

11 11miercuri, 13 martie 2019
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 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)

125 À • Schimbările climatice

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2582(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
Votul va avea loc joi

41 • Pregătirea reuniunii Consiliului European din 21-22 martie 2019 și retragerea
Regatului Unit din UE

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2976(RSP)]

65 «««I - Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din
Uniune către Regatul Unit

Raport Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii
pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord

[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

68 «««I - Continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-
Irlanda (Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea
Europeană

Raport Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se permite
continuarea programelor de cooperare teritorială PEACE IV (Irlanda-Regatul Unit) și Regatul Unit-Irlanda
(Irlanda-Irlanda de Nord-Scoția) în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]

Comisia pentru dezvoltare regională

104 «««I - Continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul
programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit din UE

Raport Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în
cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(„Regatul Unit”) din Uniunea Europeană

[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]

Comisia pentru cultură și educație
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66 «««I - Siguranța aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune

Raport Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite
aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
din Uniunea Europeană

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Comisia pentru transport și turism

(Votare: 13/02/2019)

32 ««« - Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan

Recomandare Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

33 À - Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție)

Raport Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

[2015/0302M(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

108 ««« - Participarea Norvegiei, a Islandei, a Elveției și a Liechtensteinului la Agenția Europeană pentru
Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate
și Justiție

Recomandare Monica Macovei (A8-0081/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația
Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind participarea acestor state în cadrul Agenției
Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate,
Securitate și Justiție

[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

23 - Domeniul de acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE

Raport Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintei
Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind domeniul de
acțiune și mandatul reprezentanților speciali ai UE

[2018/2116(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE

13 À«««I - Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

Raport Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

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

99 À«««I - Sistemul de informații privind vizele

Raport Carlos Coelho (A8-0078/2019)

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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70 À«««I - Fondul pentru azil și migrație

Raport Miriam Dalli (A8-0106/2019)

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

71 À«««I - Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize

Raport Tanja Fajon (A8-0089/2019)

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

69 À«««I - Fondul pentru securitate internă

Raport Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

42 À«««I - Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale
acestora

Raport Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea,
prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe
etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Dezbatere: 28/02/2018, votare: 01/03/2018)

59 À«««I - Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Raport Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

105 À«««I - Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca
urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

Raport Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a retragerii
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană

[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

64 À«««I - Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la
retragerea Regatului Unit din Uniune

Raport Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele
comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Comisia pentru transport și turism

(Votare: 13/02/2019)
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67 À«««I - Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului
Unit din Uniune

Raport Pavel Telička (A8-0062/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele
comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Comisia pentru transport și turism

(Votare: 13/02/2019)

93 À«««I - Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii
Regatului Unit din Uniune

Raport

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Comisia pentru pescuit

 (încă neadoptat)

94 À«««I - Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele
Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii

Raport

[2019/0010(COD)]

Comisia pentru pescuit

 (încă neadoptat)

134 À«««I - Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

Raport Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Comisia pentru transport și turism

 (încă neadoptat)

80 À - O Europă care protejează: aer curat pentru toți

Propuneri de rezoluție

B8-0156/2019

[2018/2792(RSP)]

(Dezbatere: 14/02/2019)

117 À - Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE
pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa

Raport Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

[2018/2115(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE

31 À - Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino

Raport Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

[2018/2246(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE



15.00 - 17.00     

 
Dezbatere comună - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice

 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

17.00 - 18.00     VOTARE (explicarea verbală a voturilor va avea loc joi)
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141 À • Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA

Declarație a Comisiei

[2019/2537(RSP)]

Votul va avea loc joi

139 À • Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a
creșterii pentru 2019

Raport Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice:
analiza anuală a creșterii pentru 2019

[2018/2119(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

140 À • Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de
ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru
2019

Raport Marian Harkin (A8-0162/2019)

Raport referitor la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice:
aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a
creșterii pentru 2019

[2018/2120(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

133 À«««I - Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate
cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare

Raport Julia Reda (A8-0084/2019)

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

51 À«««I - Modificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din
Uniune

Raport Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]

Comisia pentru transport și turism

112 À«««I - Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din
Uniune

Raport Karima Delli (A8-0009/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]

Comisia pentru transport și turism
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52 À«««I - Instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave

Raport Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile
portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE
și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE

[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]

Comisia pentru transport și turism

102 À«««I - Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor
prevăzute în Codul vamal al Uniunii

Raport Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile
de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii

[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

53 À«««I - Combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul

Raport Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea
fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru
2001/413/JAI a Consiliului

[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

131 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de
reziduuri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul

B8-0138/2019

[2019/2520(RPS)]

127 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat
genetic 4114 (DP-ØØ4114-3)

B8-0141/2019

[2019/2551(RSP)]

128 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat
genetic MON 87411 (MON-87411-9)

B8-0140/2019

[2019/2552(RSP)]

129 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat
genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

B8-0142/2019

[2019/2553(RSP)]

130 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: substanțe active,
inclusiv tiaclopridul

B8-0139/2019

[2019/2541(RSP)]

16 À - Raport pe 2018 referitor la Turcia

Raport Kati Piri (A8-0091/2019)

[2018/2150(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



 

18.00 - 24.00     Dezbateri (sau la finalul votării)

17 17miercuri, 13 martie 2019
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139 À - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019

Raport Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

[2018/2119(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

140 À - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de
muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019

Raport Marian Harkin (A8-0162/2019)

[2018/2120(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

74 À«««I • Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante

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

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă
a pierderilor pentru expunerile neperformante

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

Comisia pentru afaceri economice și monetare

(Votare: 13/12/2018)

115 À • Înființarea Fondului Monetar European

Raport intermediar: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea
Fondului Monetar European

[2017/0333R(APP)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare

54 À«««I • Protecția concurenței în domeniul transportului aerian

Raport Markus Pieper (A8-0125/2018)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind protecția concurenței în domeniul transportului aerian și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 868/2004

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Comisia pentru transport și turism

49 À • Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III

Raport Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2020, secțiunea III –
Comisia

[2019/2001(BUD)]

Comisia pentru bugete

147 À • Situația în Nicaragua

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

[2019/2615(RSP)]



18 18miercuri, 13 martie 2019

636.011/OJ 636.011/OJ

111 « • Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în
materia autorității părintești și privind răpirea internațională de copii

Raport Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competența,
recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității
părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Comisia pentru afaceri juridice

(Dezbatere: 17/01/2018, votare: 18/01/2018)



joi, 14 martie 2019

 

 

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)

19 19joi, 14 martie 2019
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

50 À • Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de
dezvoltare durabilă

Raport Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Raport Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de
dezvoltare durabilă (ODD)

[2018/2279(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

20 • Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe
(SGP)

Raport Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 privind SGP

[2018/2107(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

136 À • Situația drepturilor omului în Kazahstan

RC B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019,
B8-0208/2019, B8-0209/2019

[2019/2610(RSP)]

137 À • Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului

RC B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019,
B8-0193/2019, B8-0194/2019

[2019/2611(RSP)]

150 À • Situația drepturilor omului în Guatemala

RC B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019,
B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019

[2019/2618(RSP)]



12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor

20 20joi, 14 martie 2019
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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)

111 « - Competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității
părintești și privind răpirea internațională de copii

Raport Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Comisia pentru afaceri juridice

(Dezbatere: 17/01/2018, votare: 18/01/2018)

20 - Punerea în aplicare a Regulamentului privind sistemul generalizat de preferințe (SGP)

Raport Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

[2018/2107(INI)]

Comisia pentru comerț internațional

74 À«««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

(Votare: 13/12/2018)

54 À«««I - Protecția concurenței în domeniul transportului aerian

Raport Markus Pieper (A8-0125/2018)

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Comisia pentru transport și turism

49 À - Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III

Raport Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

[2019/2001(BUD)]

Comisia pentru bugete

146 À - Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE

Propuneri de rezoluție

RC B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019

[2019/2614(RSP)]

116 - Numirea lui Sebastiano Laviola în calitate de nou membru al Comitetului Unic de Rezoluție

Raport Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

Raport referitor la propunerea Comisiei de numire a unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție

[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

142 « - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

Raport Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

Raport referitor la recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii
Centrale Europene

[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare
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143 « - Numirea președintelui Autorității Bancare Europene

Raport Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

Raport referitor la numirea președintelui Autorității Bancare Europene

[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

123 À - Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului

Propuneri de rezoluție

RC B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019

[2019/2580(RSP)]

138 À - Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea
spălării banilor

Propuneri de rezoluție

B8-0176/2019

[2019/2612(RSP)]

125 À - Schimbările climatice

Propuneri de rezoluție

B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019,
B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019

[2019/2582(RSP)]

141 À - Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA

Propuneri de rezoluție

B8-0163/2019

[2019/2537(RSP)]

115 À - Înființarea Fondului Monetar European

Raport intermediar: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

[2017/0333R(APP)]

Comisia pentru bugete

Comisia pentru afaceri economice și monetare

147 À - Situația în Nicaragua

Propuneri de rezoluție

RC B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019,
B8-0170/2019

[2019/2615(RSP)]

50 À - Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă

Raport Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

[2018/2279(INI)]

Comisia pentru dezvoltare

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
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148 • Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach,
Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou,
Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin,
Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula,
Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja
Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume
Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Comisia
Normele privind bunăstarea animalelor în acvacultură

[2019/2616(RSP)]

149 À • Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Comisia
Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană

[2018/2899(RSP)]

Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
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Comisia (inclusiv răspunsurile) :40'

Raportori  (8 x 6') :48'

Raportori pentru aviz (15 x 1') :15'

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

„Catch the eye” (7 x 5') :35'

Deputaţi :135'

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

„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

Peter Pellegrini, prim-ministrul Slovaciei :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', ENF : 5', NI : 3'
30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

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

Comisia (inclusiv răspunsurile) :45'

Raportori  (9 x 6') :54'

Raportori pentru aviz (11 x 1') :11'

„Catch the eye” (12 x 5') :60'

Deputaţi :194' 30

PPE : 53', S&D : 46', ECR : 19' 30, ALDE : 18', Verts/ALE : 14' 30, GUE/NGL : 14' 30, EFDD : 11' 30, ENF :
10' 30, NI : 7'
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Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

„Catch the eye” :5'

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) :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

Raportori  (2 x 6') :12'

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

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputaţi :45' 30

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

Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :25'

Raportori  (7 x 6') :42'

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

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Deputaţi :164' 30

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

Comisia (inclusiv răspunsurile) :25'

Raportori  (3 x 6') :18'

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

„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) (3 x 2') :6'

Deputaţi :45' 30

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

Autori (comisii) :5'

Autorul (grupul politic) :2'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputaţi :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', Verts/ALE : 3', GUE/NGL : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30
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75 À • Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la
cazierele judiciare (ECRIS)  - Raport Daniel Dalton (A8-0219/2016)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

76 À • Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările
resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN)  - Raport Daniel Dalton
(A8-0018/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

62 À • Programul „Corpul european de solidaritate”  - Raport Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

47 À • Legea privind securitatea cibernetică  - Raport Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

133 À • Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică
și Rețeaua de centre naționale de coordonare  - Raport Julia Reda (A8-0084/2019)

- Amendamente; respingere vineri, 8 martie, 12.00

72 À • Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente  -
Raport Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

58 À • Inițiativa cetățenească europeană  - Raport György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

29 À • Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia  - Raport Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

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

miercuri, 6 martie, 13.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire luni, 11 martie, 19.00

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

12 À • Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere  - Raport Soraya Post (A8-0075/2019)

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

miercuri, 6 martie, 13.00

93 À • Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii
Regatului Unit din Uniune  - Raport

- Amendamente; respingere marţi, 12 martie, 13.00

94 À • Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului
Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii  - Raport

- Amendamente; respingere marţi, 12 martie, 13.00
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134 À • Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune  - Raport Ismail Ertug

- Amendamente; respingere marţi, 12 martie, 13.00

146 À • Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE - Declaraţii ale
Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 11 martie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 12 martie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 12 martie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 13 martie, 16.00

57 À • Importul bunurilor culturale  - Raport Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

97 À • Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European  - Raport
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

122 À • Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile
acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora - Propuneri de rezoluție

- Propuneri de rezoluție miercuri, 6 martie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

vineri, 8 martie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie vineri, 8 martie, 14.00

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

123 À • Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului - Declaraţie a Vicepreședintei
Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 11 martie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 13 martie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 13 martie, 14.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 13 martie, 19.00

16 À • Raport pe 2018 referitor la Turcia  - Raport Kati Piri (A8-0091/2019)

- Amendamente miercuri, 6 martie, 13.00

153 À • Situația de urgență din Venezuela - Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție miercuri, 20 martie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 25 martie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 25 martie, 20.00

117 À • Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a
contracara propaganda părților terțe împotriva sa  - Raport Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- Amendamente miercuri, 6 martie, 13.00

33 À • Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție)  - Raport Anna
Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- Amendamente miercuri, 6 martie, 13.00

31 À • Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino  - Raport Juan Fernando López Aguilar
(A8-0074/2019)

- Amendamente miercuri, 6 martie, 13.00
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13 À • Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor  - Raport Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

138 À • Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea
spălării banilor - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 11 martie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 12 martie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 12 martie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 13 martie, 16.00

99 À • Sistemul de informații privind vizele  - Raport Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

70 À • Fondul pentru azil și migrație  - Raport Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

71 À • Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize  - Raport Tanja Fajon
(A8-0089/2019)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

69 À • Fondul pentru securitate internă  - Raport Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

125 À • Schimbările climatice - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 11 martie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 12 martie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 12 martie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 13 martie, 16.00

42 À • Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora  -
Raport Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

59 À • Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene  - Raport
Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

105 À • Stabilirea măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială ca urmare a
retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană  - Raport Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Amendamente; respingere vineri, 8 martie, 12.00

64 À • Normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la
retragerea Regatului Unit din Uniune  - Raport Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

67 À • Normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit
din Uniune  - Raport Pavel Telička (A8-0062/2019)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00
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93 À • Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii
Regatului Unit din Uniune  - Raport

- Amendamente; respingere marţi, 12 martie, 13.00

94 À • Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului
Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii  - Raport

- Amendamente; respingere marţi, 12 martie, 13.00

134 À • Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune  - Raport Ismail Ertug

- Amendamente; respingere marţi, 12 martie, 13.00

80 À • O Europă care protejează: aer curat pentru toți - Propuneri de rezoluție

- Propunere de rezoluţie miercuri, 6 martie, 13.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 11 martie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 12 martie, 16.00

141 À • Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 11 martie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 12 martie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 12 martie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 13 martie, 16.00

139 À • Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019  -
Raport Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Amendamente miercuri, 6 martie, 13.00

140 À • Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de
muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2019  - Raport Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Amendamente miercuri, 6 martie, 13.00

51 À • Modificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
- Raport Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

112 À • Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
- Raport Karima Delli (A8-0009/2019)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

52 À • Instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave  - Raport Gesine
Meissner (A8-0326/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

102 À • Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor
prevăzute în Codul vamal al Uniunii  - Raport Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

53 À • Combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul  - Raport Sylvia-Yvonne
Kaufmann (A8-0276/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

131 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: limitele maxime de
reziduuri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul

- Amendamente vineri, 8 martie, 12.00
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127 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat
genetic 4114 (DP-ØØ4114-3)

- Amendamente vineri, 8 martie, 12.00

128 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat
genetic MON 87411 (MON-87411-9)

- Amendamente vineri, 8 martie, 12.00

129 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat
genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

- Amendamente vineri, 8 martie, 12.00

130 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv
tiaclopridul

- Amendamente vineri, 8 martie, 12.00

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

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

115 À • Înființarea Fondului Monetar European  - Raport intermediar: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019)

- Amendamente miercuri, 6 martie, 13.00

54 À • Protecția concurenței în domeniul transportului aerian  - Raport Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Amendamente; respingere miercuri, 6 martie, 13.00

49 À • Orientări pentru bugetul 2020 – Secțiunea III  - Raport Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

- Amendamente luni, 11 martie, 19.00

147 À • Situația în Nicaragua - Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 11 martie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 12 martie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 12 martie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 13 martie, 16.00

50 À • Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă  -
Raport Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- Amendamente miercuri, 6 martie, 13.00

136 À • Situația drepturilor omului în Kazahstan

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 11 martie, 20.00

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

miercuri, 13 martie, 13.00

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

miercuri, 13 martie, 14.00
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137 À • Iran, în special cazul apărătorilor drepturilor omului

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 11 martie, 20.00

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

miercuri, 13 martie, 13.00

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

miercuri, 13 martie, 14.00

150 À • Situația drepturilor omului în Guatemala

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 11 martie, 20.00

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

miercuri, 13 martie, 13.00

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

miercuri, 13 martie, 14.00

149 À • Drepturile fundamentale ale persoanelor de origine africană - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000022/2019 - B8-0016/2019)

- Propuneri de rezoluție miercuri, 20 martie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 25 martie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 25 martie, 20.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 8 martie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 11 martie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 12 martie, 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, 13 martie, 19.00
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