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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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luni, 18 ianuarie 2016 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței  - Raport Werner Langen (A8-0368/2015) 1

Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană  -
Raport Gabriel Mato (A8-0367/2015) 1

Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură cu privire la emisiile provenind de la
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) 1

Rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale ale
UE  - Raport Julie Ward (A8-0373/2015) 1

Bilanțul și provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare  - Raport Burkhard Balz
(A8-0360/2015) 1

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură) 1

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte: 2

Factorii externi care reprezintă obstacole în calea antreprenoriatului femeilor europene  - Raport Barbara
Matera (A8-0369/2015) 2

Politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor  - Raport Marek
Plura (A8-0366/2015) 2

marţi, 19 ianuarie 2016 3

09.00 - 12.20 3

Bilanțul Președinției luxemburgheze - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei 3

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală  - Raport Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
(A8-0371/2015) 3

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor 3

Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Czesław Adam Siekierski  - Raport Heidi Hautala
(A8-0004/2016) 3

Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Czesław Adam Siekierski  - Raport Heidi Hautala
(A8-0005/2016) 3

Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană  -
Raport Gabriel Mato (A8-0367/2015) 3

Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței  - Raport Werner Langen (A8-0368/2015) 3

Rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale ale
UE  - Raport Julie Ward (A8-0373/2015) 4

Bilanțul și provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare  - Raport Burkhard Balz
(A8-0360/2015) 4

Factorii externi care reprezintă obstacole în calea antreprenoriatului femeilor europene  - Raport Barbara
Matera (A8-0369/2015) 4

Politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor  - Raport Marek
Plura (A8-0366/2015) 4

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală  - Raport Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
(A8-0371/2015) 4

15.00 - 23.00 4

Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 2015 - Declaraţii ale Consiliului European
şi ale Comisiei 4

Situația din Polonia - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei 4

Procesul de pace din Columbia - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate 4



Cuprins
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Situația din Siria - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate 4

Situația din Arabia Saudită și Iran - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 5

Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale  - Raport Nathalie
Griesbeck (A8-0133/2015) 5

Dezbatere comună - Armonizarea pieței interne 5

Echipamentele individuale de protecție  - Raport Vicky Ford (A8-0148/2015) 5

Aparatele consumatoare de combustibili gazoși  - Raport Catherine Stihler (A8-0147/2015) 5

Instalațiile pe cablu  - Raport Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 5

miercuri, 20 ianuarie 2016 6

09.00 - 12.20 6

Programul de activități al Președinției olandeze - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei 6

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor 6

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia
- Raport Claude Moraes (A8-0370/2015) 6

Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale  - Raport Nathalie
Griesbeck (A8-0133/2015) 6

Echipamentele individuale de protecție  - Raport Vicky Ford (A8-0148/2015) 6

Aparatele consumatoare de combustibili gazoși  - Raport Catherine Stihler (A8-0147/2015) 6

Instalațiile pe cablu  - Raport Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 6

Obiecție la un act delegat cu privire la un sistem generalizat de preferințe tarifare - Propunere de rezoluţie 6

Obiecție la un act delegat cu privire la cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru preparatele
pe bază de cereale și alimentele pentru copii - Propunere de rezoluţie 7

Procesul de pace din Columbia - Propuneri de rezoluţie 7

15.00 - 24.00 7

COP 21 - Declarație a lui Laurent Fabius, președintele Conferinței de la Paris privind schimbările climatice 7

Situația umanitară din Yemen - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate 7

Situația din sud-estul Turciei - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate 7

Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și
Ucraina - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi
politica de securitate 7

Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo  - Recomandare Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 7

Execuția sistematică în masă a membrilor minorităților religioase de către ISIS - Declaraţie a
Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 7

Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] - Declaraţie a Vicepreşedintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 8

Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016 - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 8

joi, 21 ianuarie 2016 9

08.30 - 11.50 9

Intensificarea amenințării teroriste - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei 9

Deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă - Întrebare cu
solicitare de răspuns oral (O-000154/2015 - B8-0101/2016) 9

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014  - Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(A8-0361/2015) 9
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12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor 9

Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo  - Recomandare Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 9

Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor -
Propunere de decizie 9

Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și
Ucraina - Propuneri de rezoluţie 9

Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] - Propuneri de rezoluţie 10

Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016 - Propuneri de rezoluţie 10

Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014  - Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(A8-0361/2015) 10

15.00 - 16.00 10

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135
din Regulamentul de procedură) 10

Cetățenii UE aflați în detenție în India, în special cetățenii italieni, estonieni și britanici 10

Etiopia 10

Coreea de Nord 10

16.00 - 17.00 Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente) 10

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) 10

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 12

Termene de depunere 14



luni, 18 ianuarie 2016

 

 

17.00 - 23.00     
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

20 À • Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței

Raport Werner Langen (A8-0368/2015)

Raport referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței

[2015/2140(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

32 À«««I • Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și
din Marea Mediterană

Raport Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est
și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Comisia pentru pescuit

71 À • Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură cu privire la
emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare
comerciale (Euro 6)

[2015/2988(RPS)]

Votarea va avea loc în cursul sesiunii plenare, februarie I

61 À • Rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea
valorilor fundamentale ale UE

Raport Julie Ward (A8-0373/2015)

Raport referitor la rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în
promovarea valorilor fundamentale ale UE

[2015/2139(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

29 À • Bilanțul și provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare

Raport Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Raport referitor la bilanțul și la provocările asociate cadrului UE de reglementare a
serviciilor financiare: impactul și calea de urmat către un cadru UE de reglementare a
sectorului financiar mai eficient și mai eficace și către o uniune a piețelor de capital

[2015/2106(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

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



Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
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14 À • Factorii externi care reprezintă obstacole în calea antreprenoriatului femeilor
europene

Raport Barbara Matera (A8-0369/2015)

Raport referitor la factorii externi care reprezintă obstacole în calea
antreprenoriatului femeilor europene

[2015/2111(INI)]

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

42 À • Politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul
tinerilor

Raport Marek Plura (A8-0366/2015)

Raport referitor la politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea
șomajului în rândul tinerilor

[2015/2088(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale



marţi, 19 ianuarie 2016

 

 

09.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 12.20 Dezbateri

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

39 • Bilanțul Președinției luxemburgheze

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2015/2964(RSP)]

33 À • Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

Raport Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Raport referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

[2015/2147(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

76 - Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Czesław Adam Siekierski

Raport Heidi Hautala (A8-0004/2016)

Report referitor la cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Czesław Adam Siekierski

[2015/2241(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

75 - Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Czesław Adam Siekierski

Raport Heidi Hautala (A8-0005/2016)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Czesław Adam Siekierski

[2015/2268(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

32 À«««I - Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea
Mediterană

Raport Gabriel Mato (A8-0367/2015)

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Comisia pentru pescuit

20 À - Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței

Raport Werner Langen (A8-0368/2015)

[2015/2140(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare
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61 À - Rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor
fundamentale ale UE

Raport Julie Ward (A8-0373/2015)

[2015/2139(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

29 À - Bilanțul și provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare

Raport Burkhard Balz (A8-0360/2015)

[2015/2106(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

14 À - Factorii externi care reprezintă obstacole în calea antreprenoriatului femeilor europene

Raport Barbara Matera (A8-0369/2015)

[2015/2111(INI)]

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

42 À - Politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor

Raport Marek Plura (A8-0366/2015)

[2015/2088(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

33 À - Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

Raport Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

[2015/2147(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

46 • Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 2015

Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2015/2989(RSP)]

65 À • Situația din Polonia

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2015/3031(RSP)]

O serie de intervenţii ale liderilor grupurilor politice
Două serii de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
Votul va avea loc în cursul sesiunii plenare, februarie I

68 À • Procesul de pace din Columbia

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2015/3033(RSP)]

82 • Situația din Siria

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2016/2517(RSP)]



 
Dezbatere comună - Armonizarea pieței interne

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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83 • Situația din Arabia Saudită și Iran

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2016/2518(RSP)]

45 À«««I • Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor
penale

Raport Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi
prezent la proces în cadrul procedurilor penale

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

17 «««I • Echipamentele individuale de protecție

Raport Vicky Ford (A8-0148/2015)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind echipamentele individuale de protecție

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

15 «««I • Aparatele consumatoare de combustibili gazoși

Raport Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

16 «««I • Instalațiile pe cablu

Raport Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind instalațiile pe cablu

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor



miercuri, 20 ianuarie 2016

 

 

09.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 12.20 Dezbateri

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 24.00 Dezbateri

40 • Programul de activități al Președinției olandeze

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2015/2963(RSP)]

70 « - Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în
Letonia

Raport Claude Moraes (A8-0370/2015)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului
automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia

[13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

45 À«««I - Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale

Raport Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

17 «««I - Echipamentele individuale de protecție

Raport Vicky Ford (A8-0148/2015)

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

15 «««I - Aparatele consumatoare de combustibili gazoși

Raport Catherine Stihler (A8-0147/2015)

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

16 «««I - Instalațiile pe cablu

Raport Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

91 À - Obiecție la un act delegat cu privire la un sistem generalizat de preferințe tarifare

Propunere de rezoluţie

B8-0044/2016

[2015/2995(DEA)]



 

15.00 - 24.00     
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90 À - Obiecție la un act delegat cu privire la cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru
preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii

Propunere de rezoluţie

B8-0067/2016

[2015/2863(DEA)]

68 À - Procesul de pace din Columbia

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016,
B8-0061/2016, B8-0062/2016

[2015/3033(RSP)]

81 • COP 21

Declarație a lui Laurent Fabius, președintele Conferinței de la Paris privind
schimbările climatice

[2016/2524(RSP)]

O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

77 À • Situația umanitară din Yemen

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2016/2515(RSP)]

Votarea va avea loc în cursul sesiunii plenare, februarie I

89 • Situația din sud-estul Turciei

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2016/2530(RSP)]

69 À • Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu
Georgia, Moldova și Ucraina

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2015/3032(RSP)]

43 ««« • Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo

Recomandare Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a
Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

88 À • Execuția sistematică în masă a membrilor minorităților religioase de către ISIS

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2016/2529(RSP)]

Votarea va avea loc în cursul sesiunii plenare, februarie I
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67 À • Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE]

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2015/3034(RSP)]

66 À • Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2015/3035(RSP)]



joi, 21 ianuarie 2016

 

 

08.30 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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08.30 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

16.00 - 17.00 Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)

84 • Intensificarea amenințării teroriste

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2016/2519(RSP)]

54 À • Deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua
Zeelandă

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Bernd Lange, Daniel Caspary (O-000154/2015 - B8-0101/2016)
Comisia pentru comerț internațional
Comisia
Lansarea negocierilor pentru încheierea unor acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă

[2015/2932(RSP)]

Votarea va avea loc în februarie II

30 À • Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014

Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014

[2014/2218(INI)]

Comisia pentru petiții

43 ««« - Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo

Recomandare Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

85 À - Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

Propunere de decizie

[2016/2523(RSO)]

69 À - Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova
și Ucraina

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016,
B8-0080/2016

[2015/3032(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
 

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

de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

 

16.00 - 17.00     Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)
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67 À - Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE]

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016,
B8-0059/2016, B8-0060/2016

[2015/3034(RSP)]

66 À - Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016

Propuneri de rezoluţie

RC B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016,
B8-0065/2016, B8-0066/2016

[2015/3035(RSP)]

30 À - Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014

Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

[2014/2218(INI)]

Comisia pentru petiții

80 À • Cetățenii UE aflați în detenție în India, în special cetățenii italieni, estonieni și
britanici

B8-0081/2016, B8-0084/2016, RC B8-0085/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016,
B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016

[2016/2522(RSP)]

78 À • Etiopia

RC B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016,
B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016

[2016/2520(RSP)]

79 À • Coreea de Nord

RC B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016,
B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016

[2016/2521(RSP)]

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)



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

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

procedură)

 
 

luni, 18 ianuarie 2016

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 19 ianuarie 2016

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 23.00
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Comisia (inclusiv răspunsurile) :35'

Raportori  (5 x 6') :30'

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

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

:8'

Deputaţi :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

„Catch the eye” (7 x 5') :35'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportori  (2 x 6') :12'

Raportori pentru aviz (6 x 1') :6'

Deputaţi :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Consiliul European (inclusiv răspunsurile) :15'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :30'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :40'

Dna Szydło, primul ministru al Poloniei :10'

Raportori  (4 x 6') :24'

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

Deputaţi :195' 30

PPE : 53', S&D : 47', ECR : 19' 30, ALDE : 18' 30, GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
11', NI : 5' 30

„Catch the eye” (6 x 5') :30'



miercuri, 20 ianuarie 2016

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 24.00

 

 

joi, 21 ianuarie 2016

 

08.30 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

Deputaţi :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

„Catch the eye” :5'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :60'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :5'

Dl Fabius, președintele Conferinței de la Paris privind schimbările
climatice

:20'

Raportorul :6'

Raportorul pentru aviz :1'

Deputaţi :254' 30

PPE : 70', S&D : 62', ECR : 25' 30, ALDE : 24', GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16', ENF : 14',
NI : 6' 30

„Catch the eye” (7 x 5') :35'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportorul :6'

Autor (comisie) :5'

Deputaţi :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

„Catch the eye” (3 x 5') :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

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

:1'

Deputaţi :29' 30

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

„Catch the eye” (articolul 135 din Regulamentul de procedură) (3 x 2') :6'



Termene de depunere

 
 

luni, 18 ianuarie 2016

 

 

marţi, 19 ianuarie 2016
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20 À • Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței  - Raport Werner Langen (A8-0368/2015)

- Amendamente miercuri, 13 ianuarie, 12.00

32 À • Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea
Mediterană  - Raport Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Amendamente miercuri, 13 ianuarie, 12.00

71 À • Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură cu privire la emisiile provenind de la
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6)

- Amendamente miercuri, 27 ianuarie, 12.00

61 À • Rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor
fundamentale ale UE  - Raport Julie Ward (A8-0373/2015)

- Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de
rezoluţie de înlocuire

miercuri, 13 ianuarie, 12.00

29 À • Bilanțul și provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare  - Raport Burkhard
Balz (A8-0360/2015)

- Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de
rezoluţie de înlocuire

miercuri, 13 ianuarie, 12.00

14 À • Factorii externi care reprezintă obstacole în calea antreprenoriatului femeilor europene  - Raport Barbara
Matera (A8-0369/2015)

- Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de
rezoluţie de înlocuire

miercuri, 13 ianuarie, 12.00

42 À • Politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor  - Raport Marek
Plura (A8-0366/2015)

- Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de
rezoluţie de înlocuire

miercuri, 13 ianuarie, 12.00

33 À • Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală  - Raport Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
(A8-0371/2015)

- Amendamente miercuri, 13 ianuarie, 12.00

65 À • Situația din Polonia - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 27 ianuarie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 1 februarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 1 februarie, 20.00



 

miercuri, 20 ianuarie 2016
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68 À • Procesul de pace din Columbia - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluţie joi, 14 ianuarie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 19 ianuarie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 19 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 19 ianuarie, 19.00

45 À • Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale  - Raport
Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Amendamente miercuri, 13 ianuarie, 12.00

91 À • Obiecție la un act delegat cu privire la un sistem generalizat de preferințe tarifare - Propunere de rezoluţie

- Amendamente luni, 18 ianuarie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 19 ianuarie, 16.00

90 À • Obiecție la un act delegat cu privire la cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru
preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii - Propunere de rezoluţie

- Amendamente luni, 18 ianuarie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 19 ianuarie, 16.00

77 À • Situația umanitară din Yemen - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 27 ianuarie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 1 februarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 1 februarie, 20.00

69 À • Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și
Ucraina - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi
politica de securitate

- Propuneri de rezoluţie vineri, 15 ianuarie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 20 ianuarie, 10.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 20 ianuarie, 11.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 20 ianuarie, 19.00

88 À • Execuția sistematică în masă a membrilor minorităților religioase de către ISIS - Declaraţie a
Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 27 ianuarie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 1 februarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 1 februarie, 20.00

67 À • Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] - Declaraţie a Vicepreşedintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluţie joi, 14 ianuarie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 20 ianuarie, 10.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 20 ianuarie, 11.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 20 ianuarie, 19.00



 

joi, 21 ianuarie 2016
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66 À • Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016 - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluţie joi, 14 ianuarie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 20 ianuarie, 10.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 20 ianuarie, 11.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 20 ianuarie, 19.00

54 À • Deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă - Întrebare cu
solicitare de răspuns oral (O-000154/2015 - B8-0101/2016)

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 17 februarie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 22 februarie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 22 februarie, 13.00

30 À • Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014  - Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(A8-0361/2015)

- Amendamente miercuri, 13 ianuarie, 12.00

85 À • Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor -
Propunere de decizie

- Amendamente miercuri, 20 ianuarie, 19.00

80 À • Cetățenii UE aflați în detenție în India, în special cetățenii italieni, estonieni și britanici

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 18 ianuarie, 20.00

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

miercuri, 20 ianuarie, 13.00

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

miercuri, 20 ianuarie, 14.00

78 À • Etiopia

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 18 ianuarie, 20.00

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

miercuri, 20 ianuarie, 13.00

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

miercuri, 20 ianuarie, 14.00

79 À • Coreea de Nord

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 18 ianuarie, 20.00

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

miercuri, 20 ianuarie, 13.00

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

miercuri, 20 ianuarie, 14.00



Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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- Texte supuse la vot marţi vineri, 15 ianuarie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 18 ianuarie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 19 ianuarie, 19.00

- Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare
a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din
Regulamentul de procedură)

joi, 21 ianuarie, 10.00


	luni, 18 ianuarie 2016
	17.00 - 23.00     
	Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:


	marţi, 19 ianuarie 2016
	09.00 - 12.20     
	12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
	15.00 - 23.00     
	Dezbatere comună - Armonizarea pieței interne


	miercuri, 20 ianuarie 2016
	09.00 - 12.20     
	12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
	15.00 - 24.00     

	joi, 21 ianuarie 2016
	08.30 - 11.50     
	12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
	15.00 - 16.00     
	Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

	16.00 - 17.00     Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)

	Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
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	15.00 - 16.00
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