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Drumuri mai sigure: vehiculele noi dotate cu tehnologii ce pot salva
vieți 
Elemente de siguranță, precum asistența inteligentă pentru controlul vitezei și sistemul
avansat de frânare de urgență, vor trebui instalate în vehiculele noi începând din mai
2022.
 
 
Noi reguli europene pentru protecția avertizorilor de integritate 
Cei care dezvăluie informații dobândite în context profesional asupra unor activități
ilegale sau dăunătoare vor fi mai bine protejați de noi reglementări europene. 
 
 
Vot final pentru poliția de frontieră și garda de coastă la nivel
european 
 
Noi măsuri de consolidare a poliției de frontieră și a gărzii de coastă vor fi discutate   și
supuse la vot în plen miercuri
 
 
Dezbatere asupra viitorului Europei cu Prim-ministrul Letoniei,
Krišjānis Kariņš 
 
Eurodeputații vor avea miercuri un schimb de opinii asupra viitorului Europei alături de
Prim-ministrul Letoniei, Krišjānis Kariņš.
 
 
Statul de drept în România: dezbatere în plen 
Eurodeputații vor dezbate luni după-amiază alături de Comisia Europeană situația
respectării principiilor statului de drept în România.
 
 
 
 
Consumatorii vor fi mai bine protejați împotriva practicilor
înșelătoare și neloiale 
PE va vota miercuri reglementări actualizate privind protecția consumatorilor, pentru
combaterea clasificărilor înșelătoare pe piețele online și standardelor duble de calitate
a produselor.
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Rapoarte ale deputaților români 
Rapoarte ale deputaților români
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi 
Alte subiecte pe ordinea de zi
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2019-04-15
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Mai multe informaţii
Proiect de ordine de zi
Sesiunea plenară în direct - EP Live
Conferințe de presă și alte evenimente
Materiale fotografice, video și audio gratuite
EP Newsbub
Podcasturi EPRS ale ședințelor plenare pe teme importante

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74007 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/schedule/
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http://www.epnewshub.eu
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Drumuri mai sigure: vehiculele noi dotate cu
tehnologii ce pot salva vieți
 
Elemente de siguranță, precum asistența inteligentă pentru
controlul vitezei și sistemul avansat de frânare de urgență,
vor trebui instalate în vehiculele noi începând din mai 2022.
 
Vehiculele, camionetele, camioanele și autobuzele noi vor trebui să fie echipate cu elemente de
siguranță menite să salveze vieți,  conform unei noi legi convenite deja informal cu statele
membre și care va fi  votată marți  de eurodeputați.
 
Unul dintre aceste elemente obligatorii este sistemul inteligent de asistență pentru controlul
vitezei  (ISA),  care  ar  putea  reduce  cu  20%  accidentele  pe  drumurile  europene,  potrivit
estimărilor. ISA va oferi unui conducător auto informații, bazate pe hărți și identificarea semnelor
rutiere, atunci când acesta depășește limita de viteză. Sistemul nu este un dispozitiv de limitare
a vitezei, iar conducătorul auto îl va putea dezactiva.
 
Alte sisteme ce vor fi introduse în autovehiculele noi includ:
 

sistem avansat de frânare de urgență; 
sistem  avansat  de  avertizare  cu  privire  la  starea  de  distragere  a  atenției
conducătorului  auto; 
sistem de urgență de menținere a benzii de circulație; 
sistem de avertizare la deplasarea in marșarier; 
sistem antidemaraj cu etilotest; 
semnal de oprire de urgență; 
dispozitiv de înregistrare a datelor privind accidentele („cutie neagră”).
 

În 2018, 25.100 de persoane au decedat pe drumurile europene, iar 135.000 au fost rănite grav,
potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Europeană.
 
Vot: marți, 16 aprilie
 
 
Procedură: procedură legislativă ordinară, prima lectură
 
Conferinţă de presă: marţi, 16 aprilie, ora 16.00 (17.00 ora României)
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm


Mai multe informaţii
Textul acordului
Comunicat de presă în urma acordului informal cu Consiliul (26.03.2019)
Profilul raportorului: Róża Thun (EPP, Polonia)

Fișă de procedură
EP Research briefing
Cifre preliminare privind decesele în urma accidentelor rutiere (Comunicat de presă al Comisiei
Europene)

Statistici din 2018 privind siguranța rutieră (cu informații specifice pentru fiecare țară)

Materiale fotografice, video și audio gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190326IPR33205/safer-roads-eu-lawmakers-agree-on-life-saving-technologies-for-new-vehicles
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625192
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_11105_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_11105_pk


Noi reguli europene pentru protecția
avertizorilor de integritate
 
Cei care dezvăluie informații dobândite în context
profesional asupra unor activități ilegale sau dăunătoare
vor fi mai bine protejați de noi reglementări europene. 
 
Noile norme, convenite deja de negociatorii Parlamentului cu miniștrii UE și supuse la vot marți,
conțin noi reglementări la nivel european pentru protecția avertizorilor de integritate. Acestea
vor crea canale mai sigure pentru semnalarea încălcărilor dreptului european (în interiorul
companiilor  și  autorităților  publice),  măsuri  de  protecție  împotriva  represaliilor  precum
intimidarea sau hărțuirea,  și  măsuri  de sprijin  cum ar  fi  consultanța juridică și  accesul  la
informații  privind proceduri  și  căi  de atac.
 
Scandalurile recente, de la LuxLeaks la Panama Papers și Cambridge Analytica, au demonstrat
cât  de important  este rolul  avertizorilor  de integritate în  detectarea și  prevenția  încălcării
reglementărilor  europene în detrimentul  interesului  public  și  a  bunăstării  sociale.
 
Dezbatere: luni, 15 aprilie
 
Vot: marți, 16 aprilie
 
Procedură: procedură legislativă ordinară
 
Conferință de presă: marți 16 aprilie, ora 15.00 (16.00 ora României) cu raportorul Virginie
Rozière (S&D, Franța)
 
Mai multe informaţii
Textul acordului
Fișă de procedură

Profilul raportorului Virginie Rozière (S&D, Franța)

Pachet multimedia: Protecția avertizorilor de integritate
EP at a glance: Protecția avertizorilor de integritate la nivel european
Protecția avertizorilor de integritate (fișă informativă a Comisiei Europene)

Înregistrarea video a conferinței de presă în urma acordului cu Consiliul (12.03.2019)
Materiale fotografice, video și audio gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/03-18/whistle-blowers_annex_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/103845/VIRGINIE_ROZIERE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608774
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder_11.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/roziere-durand-cavada-protection-whistle-blowers_I169056-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protection-of-whistleblowers_9901_pk


Vot final pentru poliția de frontieră și garda de
coastă la nivel european
 
 
Noi măsuri de consolidare a poliției de frontieră și a gărzii
de coastă vor fi discutate   și  supuse la vot în plen miercuri
 
Modificările aduse Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
vizează rezolvarea deficiențelor actuale și o abordare mai adecvată asupra nevoilor actuale în
materie de securitate și migrație.
 
Modificările aduse agenției includ crearea unui nou corp permanent care să sprijine țările UE la
fața locului în sarcinile de control la frontiere sau de returnare, precum și în lupta împotriva
criminalității  transfrontaliere. În 2021, personalul operațional va număra 5.000 de angajați,
urmând ca până în 2027 corpul permanent să devina pe deplin operațional,  cu 10.000 de
angajați. Acesta va include, de asemenea, un grup de reacție rapidă pentru intervenții în situații
de urgență.
 
Dezbatere și vot : miercuri, 17 aprilie
 
Procedură: procedură legislativă ordinară
 
Conferință de presă:  miercuri,  17 aprilie,  ora 16.30 (17.30 ora României)  cu raportorul  și
Comisarul  Avramopoulos (urmează a fi  confirmat)
 
Mai multe informaţii
Proiect de raport privind poliția de frontieră și garda de coastă UE
Comunicat de presă în urma acordului informal cu Consiliul (28.3.2019)
Profilul raportorului: Roberta Metsola (PPE, Malta)
Fișă de procedură

Website-ul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Materiale fotografice, video și audio gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0076_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190327IPR33413/eu-border-and-coast-guard-agency-10-000-operational-staff-by-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/118859/ROBERTA_METSOLA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0330A(COD)&l=en
https://frontex.europa.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Dezbatere asupra viitorului Europei cu Prim-
ministrul Letoniei, Krišjānis Kariņš
 
 
Eurodeputații vor avea miercuri un schimb de opinii asupra
viitorului Europei alături de Prim-ministrul Letoniei,
Krišjānis Kariņš.
 
Domnul  Kariņš  va  fi  al  douăzecilea  șef  de  stat  și  de  guvern  din  seria  dezbaterilor
europarlamentare pentru viitorul Europei din această legislatură. Puteți găsi mai multe detalii
despre dezbaterile anterioare aici.
 
Krišjānis  Kariņš  a  fost  numit  Prim-ministru  în  ianuarie  2019.  Anterior,  a  fost  membru  al
Parlamentului  European  începând  cu  2009  („Jaunā  Vienotība”  (New Unity)/PPE).
 
Imediat după dezbatere, președintele Antonio Tajani si domnul Kariņš se vor adresa presei în
jurul orei 12.30 (13.30 ora României) în fața salii de protocol (urmează a fi confirmat).
 
Dezbatere: miercuri, 17 aprilie, ora 10.00 (11.00 ora României)
 
Conferință de presă:  miercuri,  17 aprilie,  ora 12.30 (13.30 ora României)  cu președintele
Antonio Tajani  și  Krišjānis Kariņš 
 
 
Procedură: dezbatere asupra viitorului Europei (fără rezoluție)
 
Mai multe informaţii
CV-ul Prim-ministrului Krišjānis Kariņš

Materiale fotografice, video și audio gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/future
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://mk.gov.lv/en/amatpersonas/krisjanis-karins-0
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-krisjanis-karins-latvian-prime-minister_11701_pk


Statul de drept în România: dezbatere în plen
 
Eurodeputații vor dezbate luni după-amiază alături de
Comisia Europeană situația respectării principiilor statului
de drept în România.
 
 
 
În  noiembrie  anul  trecut,  Parlamentul  European  și-a  exprimat  preocuparea  cu  privire  la
recentele schimbări din sistemul judiciar, avertizând că ar putea pune în pericol separarea
puterilor și ar submina lupta împotriva corupției. Eurodeputații vor evalua acum în plen evoluția
situației din România în ultimele luni.
 
Dezbatere: luni, 15 aprilie, după ora 17.00 (18.00 ora României)
 
Procedură: Declarație a Comisiei Europene, fără rezoluție
 
Mai multe informaţii
Rezoluţia Parlamentului European din 13 noiembrie 2018 referitoare la statul de drept în
România

Materiale fotografice, video și audio gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18326/romania-preocupari-profunde-privind-sistemul-judiciar-si-statul-de-drept
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20181106IPR18326/romania-preocupari-profunde-privind-sistemul-judiciar-si-statul-de-drept
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0446+0+DOC+PDF+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0446+0+DOC+PDF+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0446+0+DOC+PDF+V0//RO
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-romania_9101_pk


Consumatorii vor fi mai bine protejați împotriva
practicilor înșelătoare și neloiale
 
PE va vota miercuri reglementări actualizate privind
protecția consumatorilor, pentru combaterea clasificărilor
înșelătoare pe piețele online și standardelor duble de
calitate a produselor.
 
Piețele  online  și  serviciile  bazate  pe  comparație  (de  exemplu,  Amazon,  eBay,  AirBnb,
Skyscanner) vor trebui să facă publici principalii parametri care determină clasificarea ofertelor
rezultate  în  urma unei  căutări.  Consumatorii  vor  trebui  informați  în  mod clar  cu privire  la
achiziționarea de bunuri  sau servicii  de la  un comerciant  sau de la  o  persoană privată.
 
Această nouă directivă, convenită provizoriu cu miniștrii  UE, abordează, de asemenea, și
problema așa-numitelor „standarde duble de calitate a produselor", adică situațiile în care
produsele comercializate sub aceeași marcă diferă din punct de vedere al compoziției sau
caracteristicilor. Textul conține o clauză de revizuire care solicită Comisiei să evalueze situația
după doi ani de la data intrării în vigoare a directivei, pentru a vedea dacă standardele duble de
calitate a produselor trebuie adăugate pe „lista neagră" a practicilor comerciale neloiale.
 
Această legislație modifică patru directive existente privind drepturile consumatorilor, cu privire
la practicile comerciale neloiale, drepturile consumatorilor, clauzele contractuale incorecte și
indicarea prețurilor. Reglementările fac parte din pachetul „Noile avantaje pentru consumatori”.
 
Dezbatere: marți, 16 aprilie
 
Vot: miercuri, 17 aprilie
 
Procedură: procedură legislativă ordinară, prima lectură
 
Mai multe informaţii
Textul acordului

Comunicat de presă în urma acordului informal cu Consiliul (22.03.2019)

Profilul Raportorului: Daniel Dalton (ECR, Regatul Unit)
Fișă de procedură

EP Research briefing

Materiale fotografice, video și audio gratuite
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https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en
https://www.consilium.europa.eu/media/38907/st08021-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/38907/st08021-en19.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32155/deal-agreed-to-protect-consumers-against-misleading-and-unfair-practices
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/35135/DANIEL_DALTON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0090(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0090(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623547
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623547
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Rapoarte ale deputaților români
 
Rapoarte ale deputaților români
 
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal - raportor Maria Grapini;
proiect de rezoluție; vot marţi
 
Mecanismul  pentru  Interconectarea Europei,  raportori  Henna Virkkunen (EPP,  Finlanda),
Marian-Jean Marinescu (EPP, România) și Pavel Telička (ALDE, Cehia); vot miercuri; proiect
de rezoluție
 
Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare;
raportor Dan Nica (S&D, România); fișă de procedură, proiect de rezoluție; și Programul de
punere  în  aplicare  a  programului-cadru  Orizont  Europa,  raportor  Christian  Ehler  (EPP,
Germania);  dezbatere  marți,  vot  miercuri
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124785/MARIA_GRAPINI/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0464_RO.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/33982/MARIAN-JEAN_MARINESCU/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0409_RO.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0409_RO.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124784/DAN_NICA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0401_RO.html?redirect


Alte subiecte pe ordinea de zi
 
Alte subiecte pe ordinea de zi
 
Prelungirea statutului de membru al Regatului Unit; dezbatere miercuri
 
Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană; raportor Enrique
Calvet Chambon (ALDE, Spania); fișă de procedură; dezbatere și vot marți
 
Codul  de  vize;  raportor  Juan Fernando López Aguilar  (S&D,  Spania);  fișă  de  procedură;
dezbatere  și  vot  miercuri
 
Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online;
raportor Christel Schaldemose (S&D, Danemarca); fișă de procedură; dezbatere luni, vot marți
 
Emisii de dioxid de carbon pentru camioane; raportor Bas Eickhout (Verzi/EFA, Olanda); fișă de
procedură; dezbatere miercuri, vot joi
 
Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar;
raportor Pilar Ayuso (EPP, Spain); dezbatere marți, vot miercuri
 
InvestEU; raportori José Manuel Fernandes (EPP, Portugalia) și Roberto Gualtieri (S&D, Italia);
fișă de procedură; dezbatere miercuri, vot joi
 
Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi; raportor Andrejs Mamikins (S&D, latvia);
fișă de procedură; vot marți
 
Reforma bancară - reducerea riscurilor pentru băncile din UE și protejarea contribuabililor;
dezbatere luni, vot marți
 
Sistemul european de supraveghere financiară; fișă de procedură; dezbatere luni, vot marți
 
Prevenția diseminării conținutului de natură teroristă în mediul online; raportor Daniel Dalton
(ECR, Regatul Unit); fișă de procedură; dezbatere și vot miercuri
 
Propuneri de rezoluție referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului
(China, Camerun, Brunei); dezbateri și vot joi
 
***
 
Supravegherea pieței și conformitatea produselor; raportor Nicola Danti (S&D, Italia); dezbatere
marți, vot miercuri
 
Instituirea Fondului european de apărare; raportor Zdzisław Krasnodębski (ECR, Polonia);
dezbatere miercuri,  vot joi

Şedinţe plenare

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume DUCH GUILLOT
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

11 I 13

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0061(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0112(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143%28COD%29&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143%28COD%29&l=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0229(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0103(COD)&l=en#tab-0
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0230(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0331(COD)


Programul spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial; raportor
Massimiliano Salini (EPP, Italia); vot miercuri
 
Programul  Europa  digitală  pentru  perioada  2021-2027;  raportor  Angelika  Mlinar  (ALDE,
Austria);  vot  miercuri
 
Programul „Justiție”; raportori Josef Weidenholzer (S&D, Austria) și Heidi Hautala (Verzi:EFA,
Finlanda); vot miercuri
 
Programul „Drepturi și valori”; raportor Bodil Valero (Verzi/EFA, Suedia); vot miercuri
 
Poluanții organici persistenți; raportor Julie Girling (EPP, Regatul Unit; vot joi
 
Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în domeniul frontierelor și vizelor; raportor
Jeroen Lenaers (EPP, Olanda) și Interoperabilitatea între sistemele de informații ale UE în
domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și migrației; raportor Nuno Melo (EPP,
Portugalia); vot marți
 
Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente; raportor Luis de Grandes Pascual
(EPP, Spania); dezbatere marți, vot miercuri
 
Norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip; raportor Emil Radev (EPP,
Bulgaria) ; vot miercuri
 
Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate
cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare; raportor Julia Reda (Verzi/EFA,
Germania); vot miercuri
 
Promovarea  vehiculelor  de  transport  rutier  nepoluante  și  eficiente  din  punct  de  vedere
energetic;  raportor  Andrzej  Grzyb  (EPP,  Polonia);  dezbatere  miercuri,  vot  joi
 
Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale;
raportor Tadeusz Zwiefka (EPP, Polonia); dezbatere miercuri, vot joi
 
Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere; raportor Evelyn Regner (S&D, Austria);
dezbatere miercuri, vot joi
 
Programul „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal; raportor Sven Giegold (Verzi/EFA,
Germania); vot miercuri
 
Autoritatea Europeană a Muncii; raportor Jeroen Lenaers (EPP, Olanda); vot marți
 
Supravegherea prudențială a firmelor de investiții; raportor Markus Ferber (EPP, Germania);
dezbatere marți, vot miercuri
 
Investigațiile  efectuate de OLAF și  cooperarea cu Parchetul  European; raportor  Ingeborg
Gräßle (EPP, Germania);  vot  marți
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Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European:
propunere legislativă; dezbatere miercuri
 
Declarații ale Consiliului și ale Comisiei - Situația din Mozambic, Malawi și Zimbabwe după
ciclonul Idai
 
Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și
politica de securitate - Situația din Libia
 
Declarația Comisiei - Protejarea integrității alegerilor europene, în special în ceea ce privește
amenințările internaționale la adresa securității informatice
 
Obiecții privind implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente
cooperative
 
Implementarea și finanțarea bugetului general al UE pentru anul 2019 în legătură cu retragerea
Regatului Unit din Uniune; vot miercuri
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