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Legendă a procedurilor
 

Cu excepţia cazului în care Parlamentul dispune altfel, textele examinate sunt supuse la vot în ordinea următoare:
 

À = Termene de depunere    ´ = Termene limită dacă se solicită    6 = Textul nu a fost încă adoptat, posibile termene limită.

1. A treia lectură

- Procedura legislativă ordinară («««III)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

2. Aprobare

- Procedura de aprobare («««)
în cazul în care tratatele prevăd majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a adopta sau a respinge decizia de
aprobare

3. A doua lectură

- Procedura legislativă ordinară («««II)
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a respinge sau a modifica poziţia Consiliului;
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia Consiliului

4. Regulamentul de procedură al Parlamentului European

- Modificarea Regulamentului de procedură
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a adopta modificările
majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta propunerea de decizie

5. Prima lectură

- Procedura legislativă ordinară («««I)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba sau a modifica propunerea legislativă
majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta proiectul de rezoluţie legislativă

6. Aprobare

- Procedura de aprobare («««)
în cazul în care tratatele prevăd majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta sau a respinge decizia de aprobare

7. Alte proceduri

- Procedura de consultare («)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba sau a modifica propunerea legislativă
majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta proiectul de rezoluţie legislativă

- Altele (declaraţii, întrebări cu solicitare de răspuns oral, rapoarte din proprie iniţiativă, ridicarea imunităţii)
majoritatea voturilor exprimate pentru a adopta propunerea de rezoluţie sau de decizie



Cuprins

Cuprins
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miercuri, 13 noiembrie 2019 1

15.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii 1

A 30-a aniversare a căderii Zidului Berlinului 1

Ordinea lucrărilor 1

Drepturile copiilor cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Convenției cu privire la drepturile copilului -
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 1

Sectorul siderurgic al UE: cum putem proteja lucrătorii și industriile din Europa? - Declarație a Comisiei 1

Activitățile de foraj ale Turciei în apele UE din estul Mediteranei - Declaraţie a Vicepreședintei
Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 1

Situația în Bolivia - Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate 1

Situația în Chile - Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate 1

Ziua internațională pentru abolirea impunității în cazul infracțiunilor împotriva jurnaliștilor - Declaraţii ale
Consiliului şi Comisiei 1

Reapariția Ebolei în Africa de Est - Declarație a Comisiei 2

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură) 2

joi, 14 noiembrie 2019 3

09.00 - 11.20 3

Situația migranților în Bosnia, în special în Bihać - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 3

Situația din punctele „hotspot” din insulele grecești, în special situația din Moria - Declaraţii ale Consiliului
şi Comisiei 3

11.30 - 13.30 VOT urmat de explicarea voturilor 3

Solicitare de ridicare a imunității lui José Manuel Fernandes  - Raport Ibán Garcia Del Blanco
(A9-0023/2019) 3

Vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri  - Raport Ondřej Kovařík (A9-0019/2019) 3

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgia  - Raport
José Manuel Fernandes (A9-0021/2019) 3

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: bumbacul modificat genetic LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) -
Propunere de rezoluţie 3

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: soia modificată genetic MON 89788 (MON-89788-1) -
Propunere de rezoluţie 3

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × NK603 ×
DAS-40278-9 și subcombinațiile MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și
NK603 × DAS-40278-9 - Propunere de rezoluţie 4

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 ×
1507 × 5307 × GA21 și porumbul modificat genetic care combină două, trei, patru sau cinci din
evenimentele unice Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 și GA21 - Propunere de rezoluţie 4

Incriminarea educației sexuale în Polonia - Propuneri de rezoluție 4

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 6
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Termene de depunere 7



miercuri, 13 noiembrie 2019

 

 

15.00 - 23.00     
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15.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii

4 • A 30-a aniversare a căderii Zidului Berlinului

[2019/2827(RSP)]

În prezența dlui Wolfgang Schäuble, președintele Bundestagului german
Urmată de o serie de intervenții ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

27 • Ordinea lucrărilor

20 À • Drepturile copiilor cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Convenției cu privire la
drepturile copilului

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2876(RSP)]

Votarea va avea loc în cursul sesiunii plenare, noiembrie II

32 • Sectorul siderurgic al UE: cum putem proteja lucrătorii și industriile din Europa?

Declarație a Comisiei

[2019/2920(RSP)]

21 • Activitățile de foraj ale Turciei în apele UE din estul Mediteranei

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

[2019/2875(RSP)]

23 À • Situația în Bolivia

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

[2019/2896(RSP)]

Votarea va avea loc în cursul sesiunii plenare, noiembrie II

30 • Situația în Chile

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

[2019/2916(RSP)]

19 • Ziua internațională pentru abolirea impunității în cazul infracțiunilor împotriva
jurnaliștilor

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2878(RSP)]
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24 • Reapariția Ebolei în Africa de Est

Declarație a Comisiei

[2019/2897(RSP)]

2 • Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură)



joi, 14 noiembrie 2019

 

 

09.00 - 11.20     

 

11.30 - 13.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.20 Dezbateri

11.30 - 13.30 VOT urmat de explicarea voturilor

26 • Situația migranților în Bosnia, în special în Bihać

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2900(RSP)]

25 • Situația din punctele „hotspot” din insulele grecești, în special situația din Moria

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2898(RSP)]

29 - Solicitare de ridicare a imunității lui José Manuel Fernandes

Raport Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui José Manuel Fernandes

[2019/2005(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

18 « - Vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri

Raport Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a
Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la
distanță și anumite livrări interne de bunuri

[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

5 À - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgia

Raport José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Belgia – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]

Comisia pentru bugete

13 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: bumbacul modificat genetic LLCotton25 (ACS-
GHØØ1-3)

Propunere de rezoluţie

B9-0170/2019

[2019/2856(RSP)]

14 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: soia modificată genetic MON 89788 (MON-89788-1)

Propunere de rezoluţie

B9-0169/2019

[2019/2857(RSP)]
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16 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 ×
NK603 × DAS-40278-9 și subcombinațiile MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 ×
DAS-40278-9 și NK603 × DAS-40278-9

Propunere de rezoluţie

B9-0171/2019

[2019/2859(RSP)]

17 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604
× 1507 × 5307 × GA21 și porumbul modificat genetic care combină două, trei, patru sau cinci din
evenimentele unice Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 și GA21

Propunere de rezoluţie

B9-0172/2019

[2019/2860(RSP)]

22 À - Incriminarea educației sexuale în Polonia

Propuneri de rezoluție

B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019

[2019/2891(RSP)]

(Dezbatere: 21/10/2019)



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

5 5

643.306/OJ 643.306/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

miercuri, 13 noiembrie 2019

 

15.00 - 23.00

 

 

joi, 14 noiembrie 2019

 

09.00 - 11.20
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Preşedintele Consiliului :5'

Wolfgang Schäuble, președintele Bundestagului german :20'

Preşedintele Comisiei :5'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

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

Comisia (inclusiv răspunsurile) :40'

„Catch the eye” (7 x 5') :35'

Deputaţi :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputaţi :60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 5' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 5' 30



Termene de depunere

 
 

miercuri, 13 noiembrie 2019

 

 

joi, 14 noiembrie 2019
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20 À • Drepturile copiilor cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Convenției cu privire la drepturile copilului -
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 20 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

vineri, 22 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie vineri, 22 noiembrie, 14.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 25 noiembrie, 19.00

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

- Propuneri de rezoluție miercuri, 20 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 25 noiembrie, 19.00

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

5 À • Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgia  -
Raport José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

- Amendamente vineri, 8 noiembrie, 13.00

13 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: bumbacul modificat genetic LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
- Propunere de rezoluţie

- Amendamente joi, 7 noiembrie, 13.00

14 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: soia modificată genetic MON 89788 (MON-89788-1) -
Propunere de rezoluţie

- Amendamente joi, 7 noiembrie, 13.00

16 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic MON 89034 × 1507 × NK603 ×
DAS-40278-9 și subcombinațiile MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și
NK603 × DAS-40278-9 - Propunere de rezoluţie

- Amendamente joi, 7 noiembrie, 13.00

17 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 112: porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 ×
1507 × 5307 × GA21 și porumbul modificat genetic care combină două, trei, patru sau cinci din
evenimentele unice Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 și GA21 - Propunere de rezoluţie

- Amendamente joi, 7 noiembrie, 13.00

22 À • Incriminarea educației sexuale în Polonia - Propuneri de rezoluție

- Propuneri de rezoluție miercuri, 6 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 11 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 11 noiembrie, 14.00



Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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- Texte supuse la vot joi marţi, 12 noiembrie, 19.00
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