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Parlamentul va vota asupra candidaturii Ursulei von der Leyen la
Președinția Comisiei
  
Dacă va fi aleasă de către eurodeputați marți, Ursula von der Leyen va deveni
Președintele Comisiei Europene pentru următorii cinci ani. 
 
 
Dezbatere în plen: ajutorul umanitar în Marea Mediterană 
Acțiunile ONG-urilor în Marea Mediterană și pozițiile mai multor state membre vor fi
dezbătute în plen marți alături de reprezentanți ai Consiliului și Comisiei. 
 
 
Eurodeputații vor evalua realizările Președinției române
  
Parlamentul va dezbate marți realizările Președinției României la Consiliului UE, în
urma declarațiilor Prim-ministrului Dăncilă și ale Comisiei Europene.
 
 
 
Actualizare: votul asupra comisarilor desemnați amânat 
Conferința președinților de comisie din Parlamentul European programase pentru
miercuri audierea comisarilor desemnați Kadri Simson (Estonia) si Ioan Mircea Paşcu
(România).
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2019-07-15
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Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Proiect de ordine de zi
Sesiunea plenară în direct - EP Live
Conferințe de presă și alte evenimente
Website-ul Serviciului Audiovizual al Parlamentului European
EP Newshub
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/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/ro/audio-podcasts.html


Parlamentul va vota asupra candidaturii Ursulei
von der Leyen la Președinția Comisiei
 
 
Dacă va fi aleasă de către eurodeputați marți, Ursula von
der Leyen va deveni Președintele Comisiei Europene
pentru următorii cinci ani. 
 
Marți  dimineață  la  ora  9.00  (10.00  ora  României),  Ursula  von  der  Leyen  se  va  adresa
eurodeputaților în plen și își va prezenta viziunea și planurile pentru funcția de Președinte al
Comisiei, intervenție urmată de o dezbatere până la ora 12.30 (13.30 ora României).
 
Doamna von der Leyen, ministrul german al apărării începând cu 2013, a fost numită pe 2 iulie
de către Consiliul  European candidat  pentru funcția  de Președinte al  Comisiei  Europene.
Aceasta are nevoie acum de sprijinul unei majorități absolute (50% + 1) a tuturor membrilor
Parlamentului European pentru a deveni prima femeie politician în această poziție. Alegerea va
avea loc prin vot secret pe hârtie.
 
Dezbatere: marți, 16 iulie, 09.00 (10.00 ora României)
 
Vot: marți, 16 iulie, 18.00 (19.00 ora României)
 
 
Procedură: alegerea Președintelui Comisiei Europene 
 
Mai multe informaţii
Regulamentul de procedură
Materiale fotografice, video și audio gratuite:
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-124+DOC+XML+V0//RO&navigationBar=YES
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Dezbatere în plen: ajutorul umanitar în Marea
Mediterană
 
Acțiunile ONG-urilor în Marea Mediterană și pozițiile mai
multor state membre vor fi dezbătute în plen marți alături
de reprezentanți ai Consiliului și Comisiei. 
 
În ciuda scăderii semnificative la nivel global, migranții și solicitanții de azil își continuă eforturile
de a intra în Europa prin Marea Mediterană, și numai în acest an au murit sau au fost dați
dispăruți  682 de oameni potrivit  Organizației  Internaționale pentru Migrație (OIM).  Ultimul
naufragiu a avut loc pe 3 iulie, atunci când 83 de oameni s-au înecat în zona coastei tunisiene,
cel de-al doilea incident după numărul deceselor înregistrat în 2019.
 
Cu câteva zile în urmă, Carola Rackete, căpitan al vasului Sea Watch 3, a fost arestată în Italia
pentru ancorarea navei fără a avea permisiunea autorităților naționale de a debarca mai mult de
40 de oameni care fuseseră salvați în larg. Guvernul italian a anunțat în mod repetat că porturile
acestei țări rămân închise pentru vasele ce desfășoară operațiuni de căutare și salvare.
 
Între timp în Libia, mii de migranți reținuți în centre de detenție se află în plin teatru de război, în
special în jurul capitalei. Săptămâna trecută, mai mult de 60 de persoane și-au pierdut viața în
timpul unui atac aerian în centrul orașului Tajoura.
 
Dezbatere: miercuri, 17 iulie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei, fără rezoluție
 
Mai multe informaţii

Materiale fotografice, video și audio gratuite
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-may-arrivals-in-europe-at-level-similar-to-previous-month-Kwih8M
https://migration.iom.int/europe?type=missing
https://migration.iom.int/europe?type=missing
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Eurodeputații vor evalua realizările Președinției
române
 
 
Parlamentul va dezbate marți realizările Președinției
României la Consiliului UE, în urma declarațiilor Prim-
ministrului Dăncilă și ale Comisiei Europene.
 
 
Președinția României  la  Consiliului  UE s-a axat  pe coeziune și  valori  comune,  precum și
siguranța și consolidarea Europei ca actor global. Alegerile pentru Parlamentului European au
avut loc între 23 și 26 mai, cu o lună înainte ca România să predea președinția rotativă a
Consiliului către Finlanda.
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei (fără rezoluție)
 
Dezbatere: marți, 16 iulie, (ora 15:00; 16:00 ora României)
 
Mai multe informaţii
Pagina web a Președinției României la Consiliului UE
Materiale fotografice, video și audio gratuite: Președinția României
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https://www.romania2019.eu/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/romanian-presidency_9902_pk


Actualizare: votul asupra comisarilor desemnați
amânat
 
Conferința președinților de comisie din Parlamentul
European programase pentru miercuri audierea comisarilor
desemnați Kadri Simson (Estonia) si Ioan Mircea Paşcu
(România).
 
Domnul Pașcu și doamna Simson sunt propunerile de înlocuire ale foștilor comisari Andrus
Ansip și Corina Crețu, care și-au preluat mandatele de membri ai Parlamentului European.
 
Audierea celor doi a fost initial programată pentru miercuri iar votul în plen pentru joi, după ce
Conferința Președinților (Președintele PE David Sassoli și liderii grupurilor politice) ar fi declarat
închise audierile.
 
Din cauza anulării reuniunii contitutive a Conferinței președinților de comisii (forul în care era
programată audierea celor  doi  comisari  desemnați),  audierile  programate pentru miercuri
dimineață sunt  amânate pentru o dată care va fi  anunțată ulterior.
 
Audiere: amânată
 
 
Vot: amânat
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