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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, 5 februarie 2018 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016  - Raport Jonás Fernández (A8-0383/2017) 1

Manipularea cercetărilor științifice de către companiile multinaționale în cadrul testelor de emisii efectuate pe
maimuțe și pe oameni de către industria germană de automobile - Declarație a Comisiei 1

Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul
clienților  - Raport Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017) 1

Decizie adoptată cu privire la pachetul privind impozitarea echitabilă II și III - Declarație a Comisiei 1

Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu  - Raport Julie
Girling (A8-0003/2017) 1

Accelerarea inovării în domeniul energiei curate  - Raport Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 2

Adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc - Obiecție
prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură 2

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

marţi, 6 februarie 2018 3

09.00 - 11.50 DEZBATERE PRIORITARĂ 3

Dezbatere cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, privind viitorul Europei 3

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor 3

Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Steeve Briois  - Raport Evelyn Regner (A8-0011/2018) 3

Acord de cooperare științifică și tehnologică între UE și Brazilia  - Recomandare Angelo Ciocca
(A8-0004/2018) 3

Instituirea unei Comisii speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor, responsabilitățile sale,
componența numerică și durata mandatului 3

Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul
clienților  - Raport Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017) 3

Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu  - Raport Julie
Girling (A8-0003/2017) 3

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016  - Raport Jonás Fernández (A8-0383/2017) 3

Accelerarea inovării în domeniul energiei curate  - Raport Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 4

15.00 - 23.00 4

Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină  - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000003/2018
- B8-0005/2018) 4

Decizia adoptată privind strategia de extindere a UE - Balcanii de Vest - Declaraţie a Vicepreşedintei
Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 4

Situația din Zimbabwe - Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate 4

Dezbatere comună - Turcia 4

Situația actuală a drepturilor omului în Turcia - Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei
Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 4

Situația din Afrin, Siria - Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate 4

Situația din Venezuela - Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate 4

Situația UNRWA - Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate 5
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miercuri, 7 februarie 2018 6

09.00 - 11.50 6

Componența Parlamentului European  - Raport Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018) 6

Revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană  - Raport
Esteban González Pons (A8-0006/2018) 6

12.00 6

(Discursul unui reprezentant al Campaniei internaționale pentru abolirea armelor nucleare (ICAN), Premiul
Nobel pentru Pace în 2017) 6

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor 6

Încetarea exercitării funcțiilor înainte de termen în cazul unui vicepreședinte al Parlamentului European
(Ryszard Czarnecki) - Propunere de decizie 6

Componența Parlamentului European  - Raport Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018) 6

Revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană  - Raport
Esteban González Pons (A8-0006/2018) 6

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Portugalia  -
Raport Ignazio Corrao (A8-0017/2018) 7

Protecția și combaterea discriminării minorităților din statele membre UE - Propunere de rezoluţie 7

Adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc - Obiecție
prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură 7

Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină  - Propunere de rezoluţie 7

15.00 - 23.00 7

Consecințele creșterii inegalităților socio-economice dintre cetățenii europeni - Dezbatere tematică (articolul
153a din Regulamentul de procedură) 7

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000099/2017 -
B8-0002/2018) 7

Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România - Declaraţii ale
Consiliului şi Comisiei 7

Dezbatere comună - Fondurile UE pentru acțiuni externe 8

Fondul de garantare pentru acțiuni externe  - Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017) 8

Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de
finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii  - Raport Eider Gardiazabal Rubial
(A8-0135/2017) 8

Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții  - Raport Eider
Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018) 8

Restrângerea spațiului societății civile - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 8

Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE - Întrebare cu solicitare de
răspuns oral (O-000102/2017 - B8-0004/2018)  (O-000101/2017 - B8-0003/2018) 9

joi, 8 februarie 2018 10

09.00 - 11.50 10

Orarul de vară - Declarație a Comisiei 10

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

Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial 10

Execuțiile din Egipt 10

Sclavia copiilor în Haiti 10
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12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor 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

Componența nominală a Comisiei speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor 10

Monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi  -
Raport Damiano Zoffoli (A8-0010/2018) 10

Instituirea 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)  - Raport
Daniel Dalton (A8-0018/2018) 11

Fondul de garantare pentru acțiuni externe  - Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017) 11

Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare
care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii  - Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017) 11

Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții  - Raport Eider
Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018) 11

Situația actuală a drepturilor omului în Turcia - Propuneri de rezoluție 11

Situația din Venezuela - Propuneri de rezoluție 11

Situația UNRWA - Propuneri de rezoluție 11

Orarul de vară - Propuneri de rezoluție 11

15.00 - 16.00 12

Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) 12

O-000086/2017 12

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 14

Termene de depunere 16



luni, 5 februarie 2018

 

 

17.00 - 23.00     
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

29 À • Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016

Raport Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Raport referitor la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016

[2017/2124(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

În prezenţa dlui Mario Draghi, Preşedintele BCE

65 • Manipularea cercetărilor științifice de către companiile multinaționale în cadrul
testelor de emisii efectuate pe maimuțe și pe oameni de către industria germană de
automobile

Declarație a Comisiei

[2018/2565(RSP)]

17 À«««I • Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea,
domiciliul sau sediul clienților

Raport Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau
naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE

[2016/0152(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

41 • Decizie adoptată cu privire la pachetul privind impozitarea echitabilă II și III

Declarație a Comisiei

[2017/2857(RSP)]

16 À«««I • Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în
acest domeniu

Raport Julie Girling (A8-0003/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid
de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu

[2015/0148(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Dezbatere: 13/02/2017, votare: 15/02/2017)
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40 À • Accelerarea inovării în domeniul energiei curate

Raport Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Raport privind accelerarea inovării în domeniul energiei curate

[2017/2084(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

58 À • Adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia pe lista țărilor terțe cu
grad înalt de risc

Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de
procedură

[2017/3020(DEA)]

Votarea va avea loc miercuri

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



marţi, 6 februarie 2018

 

 

09.00 - 11.50     DEZBATERE PRIORITARĂ

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 DEZBATERE PRIORITARĂ

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

48 • Dezbatere cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, privind viitorul Europei

[2018/2533(RSP)]

57 - Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Steeve Briois

Raport Evelyn Regner (A8-0011/2018)

Raport privind cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Steeve Briois

[2017/2221(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

21 ««« - Acord de cooperare științifică și tehnologică între UE și Brazilia

Recomandare Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare
științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei

[2017/0139(NLE)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

49 À - Instituirea unei Comisii speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor,
responsabilitățile sale, componența numerică și durata mandatului

B8-0077/2018

[2018/2534(RSO)]

17 À«««I - Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul
clienților

Raport Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

[2016/0152(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

16 À«««I - Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu

Raport Julie Girling (A8-0003/2017)

[2015/0148(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

(Dezbatere: 13/02/2017, votare: 15/02/2017)

29 À - Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016

Raport Jonás Fernández (A8-0383/2017)

[2017/2124(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare



 

15.00 - 23.00     

 
Dezbatere comună - Turcia

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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40 À - Accelerarea inovării în domeniul energiei curate

Raport Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

[2017/2084(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

14 À • Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Vilija Blinkevičiūtė (O-000003/2018 - B8-0005/2018)
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Comisia
Toleranță zero pentru mutilarea genitală feminină

[2017/2936(RSP)]

39 • Decizia adoptată privind strategia de extindere a UE - Balcanii de Vest

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

[2018/2517(RSP)]

31 • Situația din Zimbabwe

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

[2017/3022(RSP)]

43 À • Situația actuală a drepturilor omului în Turcia

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

[2018/2527(RSP)]

Votarea va avea loc joi

61 • Situația din Afrin, Siria

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

[2018/2563(RSP)]

60 À • Situația din Venezuela

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

[2018/2559(RSP)]

Votarea va avea loc joi
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55 À • Situația UNRWA

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

[2018/2553(RSP)]

Votarea va avea loc joi



miercuri, 7 februarie 2018

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00
 Discursul unui reprezentant al Campaniei internaționale pentru abolirea armelor nucleare (ICAN),
Premiul Nobel pentru Pace în 2017

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

32 À • Componența Parlamentului European

Raport Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Raport privind componența Parlamentului European

[2017/2054(INL)]

Comisia pentru afaceri constituționale

26 À • Revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și
Comisia Europeană

Raport Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Raport privind revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și
Comisia Europeană

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Comisia pentru afaceri constituționale

66 • (Discursul unui reprezentant al Campaniei internaționale pentru abolirea armelor
nucleare (ICAN), Premiul Nobel pentru Pace în 2017)

70 - Încetarea exercitării funcțiilor înainte de termen în cazul unui vicepreședinte al Parlamentului
European (Ryszard Czarnecki)

Propunere de decizie

[2018/2572(RSO)]

Articolul 21 din Regulamentul de procedură

32 À - Componența Parlamentului European

Raport Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

[2017/2054(INL)]

Comisia pentru afaceri constituționale

26 À - Revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

Raport Esteban González Pons (A8-0006/2018)

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Comisia pentru afaceri constituționale



 

15.00 - 23.00     

7 7miercuri, 7 februarie 2018

617.443/OJ 617.443/OJ

54 « - Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în
Portugalia

Raport Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

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 în Portugalia

[13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

15 - Protecția și combaterea discriminării minorităților din statele membre UE

Propunere de rezoluţie

B8-0064/2018

[2017/2937(RSP)]

Articolul 216 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al PE

58 À - Adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc

Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură

B8-0074/2018

[2017/3020(DEA)]

14 À - Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină

Propunere de rezoluţie

B8-0068/2018

[2017/2936(RSP)]

59 • Consecințele creșterii inegalităților socio-economice dintre cetățenii europeni

Dezbatere tematică (articolul 153a din Regulamentul de procedură)

[2018/2558(RSP)]

35 • Reforma legislației electorale a Uniunii Europene

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Danuta Maria Hübner (O-000099/2017 - B8-0002/2018)
Comisia pentru afaceri constituționale
Consiliul
Reforma legislației electorale a Uniunii Europene

[2017/3019(RSP)]

33 • Amenințări la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din
România

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2512(RSP)]



Dezbatere comună - Fondurile UE pentru acțiuni externe  
 În prezența dlui Werner Hoyer, Președintele BEI

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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23 À«««I • Fondul de garantare pentru acțiuni externe

Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 privind
constituirea Fondului de garantare pentru acțiuni externe

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Comisia pentru bugete

24 À«««I • Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile
rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara
Uniunii

Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului
de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului
de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile
rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara
Uniunii

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Comisia pentru bugete

27 À • Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții

Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Raport privind raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de
Investiții

[2017/2071(INI)]

Comisia pentru bugete

În prezența dlui Werner Hoyer, Președintele BEI

45 • Restrângerea spațiului societății civile

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2018/2529(RSP)]
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47 • Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Arne Gericke, Malin
Björk, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000102/2017 - B8-0004/2018)
Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană
Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa
Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
VP/IR - Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Malin Björk, Arne
Gericke, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000101/2017 - B8-0003/2018)
Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni
Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană
Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa
Comisia
Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE

[2018/2531(RSP)]



joi, 8 februarie 2018

 

 

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)

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

36 À • Orarul de vară

Declarație a Comisiei

[2017/2968(RSP)]

62 À • Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial

RC B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018,
B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Execuțiile din Egipt

RC B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018,
B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Sclavia copiilor în Haiti

RC B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018,
B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(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)

50 À - Componența nominală a Comisiei speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi

Raport Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Raport referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c
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72 «««I - Instituirea 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)

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

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Decizie a comisiei de a iniția negocieri - Articolul 69c

23 À«««I - Fondul de garantare pentru acțiuni externe

Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Comisia pentru bugete

24 À«««I - Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de
finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii

Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Comisia pentru bugete

27 À - Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții

Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

[2017/2071(INI)]

Comisia pentru bugete

43 À - Situația actuală a drepturilor omului în Turcia

Propuneri de rezoluție

B8-0079/2018, RC B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018,
B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Situația din Venezuela

Propuneri de rezoluție

RC B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018,
B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Situația UNRWA

Propuneri de rezoluție

RC B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018,
B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Orarul de vară

Propuneri de rezoluție

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15.00 - 16.00     
 

Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

13 13
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 5 februarie 2018

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 6 februarie 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

14 14Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

617.443/OJ 617.443/OJ

Comisia (inclusiv răspunsurile) :45'

Preşedintele Băncii Centrale Europene (inclusiv răspunsurile) :10'

Raportori  (4 x 6') :24'

Raportori pentru aviz (8 x 1') :8'

Autorul (grupul politic) :2'

„Catch the eye” (7 x 5') :35'

Deputaţi :105'

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7', ENF : 6' 30, NI :
4'

Dl Plenković, prim-ministrul Croației :30'

Preşedintele Comisiei (inclusiv răspunsurile) :5'

Deputaţi :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
3' 30

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :50'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :5'

Autor (comisie) :5'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Deputaţi :270' 30

PPE : 75', S&D : 65' 30, ECR : 27', ALDE : 25', GUE/NGL : 19' 30, Verts/ALE : 19', EFDD : 17', ENF : 14'
30, NI : 8'



miercuri, 7 februarie 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

joi, 8 februarie 2018

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

15 15Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)
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Comisia (inclusiv răspunsurile) :5'

Raportori  (3 x 6') :18'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputaţi :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
3' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :30'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :40'

Preşedintele Băncii Europene de Investiţii (inclusiv răspunsurile) :15'

Raportori  (2 x 6') :12'

Raportori pentru aviz (7 x 1') :7'

Autor (comisie) :5'

Autori (grupurile politice) (6 x 2') :12'

Participanți la dezbaterea tematică :4'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Deputaţi :194' 30

PPE : 53', S&D : 46' 30, ECR : 19' 30, ALDE : 18', GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
10' 30, NI : 6'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :25'

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

:1'

„Catch the eye” :5'

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

Deputaţi :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :5'

Autorul (grupul politic) :2'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :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'
30



Termene de depunere

 
 

luni, 5 februarie 2018

 

 

marţi, 6 februarie 2018

 

16 16Termene de depunere
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29 À • Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2016  - Raport Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- Amendamente miercuri, 31 ianuarie, 13.00

17 À • Geoblocarea și alte forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul
clienților  - Raport Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 31 ianuarie, 13.00

16 À • Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu  - Raport
Julie Girling (A8-0003/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 31 ianuarie, 13.00

40 À • Accelerarea inovării în domeniul energiei curate  - Raport Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; propuneri
alternative de rezoluţie

miercuri, 31 ianuarie, 13.00

58 À • Adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc -
Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură

- Amendamente luni, 5 februarie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 6 februarie, 16.00

49 À • Instituirea unei Comisii speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor, responsabilitățile
sale, componența numerică și durata mandatului

- Amendamente vineri, 2 februarie, 12.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” luni, 5 februarie, 19.00

14 À • Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină  - Întrebare cu solicitare de răspuns oral
(O-000003/2018 - B8-0005/2018)

- Propunere de rezoluţie vineri, 2 februarie, 12.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 5 februarie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 6 februarie, 16.00

43 À • Situația actuală a drepturilor omului în Turcia - Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei
Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 5 februarie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 7 februarie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 7 februarie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 7 februarie, 19.00



 

miercuri, 7 februarie 2018

 

 

joi, 8 februarie 2018
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60 À • Situația din Venezuela - Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 5 februarie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 7 februarie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 7 februarie, 14.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 7 februarie, 19.00

55 À • Situația UNRWA - Declaraţie a Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 5 februarie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 7 februarie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 7 februarie, 14.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 7 februarie, 19.00

32 À • Componența Parlamentului European  - Raport Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira
(A8-0007/2018)

- Amendamente miercuri, 31 ianuarie, 13.00

26 À • Revizuirea acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană  -
Raport Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Amendamente miercuri, 31 ianuarie, 13.00

23 À • Fondul de garantare pentru acțiuni externe  - Raport Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 31 ianuarie, 13.00

24 À • Garanția acordată de UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de
finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii  - Raport Eider Gardiazabal Rubial
(A8-0135/2017)

- Amendamente; respingere miercuri, 31 ianuarie, 13.00

27 À • Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții  - Raport Eider
Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- Amendamente luni, 5 februarie, 19.00

36 À • Orarul de vară - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 31 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 5 februarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 5 februarie, 20.00

62 À • Rusia, cazul lui Oyub Titiev și Centrul pentru drepturile omului Memorial

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 5 februarie, 20.00

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

miercuri, 7 februarie, 13.00

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

miercuri, 7 februarie, 14.00



Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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63 À • Execuțiile din Egipt

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 5 februarie, 20.00

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

miercuri, 7 februarie, 13.00

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

miercuri, 7 februarie, 14.00

64 À • Sclavia copiilor în Haiti

- Propuneri de rezoluţie (articolul 135 din Regulamentul de procedură) luni, 5 februarie, 20.00

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

miercuri, 7 februarie, 13.00

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

miercuri, 7 februarie, 14.00

50 À • Componența nominală a Comisiei speciale pentru procedura Uniunii de autorizare a pesticidelor

- Amendamente miercuri, 7 februarie, 10.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 7 februarie, 19.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 2 februarie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 5 februarie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 6 februarie, 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, 7 februarie, 19.00
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