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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
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luni, 25 noiembrie 2019 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Dezbatere comună - Schimbările climatice 1

Urgența climatică și de mediu - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 1

Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25) - Întrebări cu solicitare de răspuns
oral (O-000029/2019 - B9-0055/2019)  (O-000030/2019 - B9-0056/2019) 1

Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței bazate pe gen - Declaraţii
ale Consiliului şi Comisiei 1

Acordul UE-Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din
carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere UE-Ucraina  - Recomandare Enikő Győri (A9-0024/2019) 1

Cea de-a 30-a aniversare a Revoluției de Catifea: importanța luptei pentru libertate și democrație în Europa
Centrală și de Est pentru unificarea istorică a Europei - Declarație a Comisiei 2

Acțiuni recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania
implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius - Declaraţii ale Consiliului
şi Comisiei 2

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

marţi, 26 noiembrie 2019 3

09.00 - 11.50 3

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 12 și 13 decembrie 2019 - Declaraţii ale Consiliului şi
Comisiei 3

12.00 - 12.30 Şedinţă solemnă 3

Discursul lui Oleg Sențov, laureat al Premiului Saharov în 2018 3

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor 3

Acordul UE-Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din
carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere UE-Ucraina  - Recomandare Enikő Győri (A9-0024/2019) 3

Modificarea normelor privind TVA și accizele în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii  -
Raport Paul Tang (A9-0034/2019) 3

Numirea unui membru al Curții de Conturi - Joëlle Elvinger  - Raport Olivier Chastel (A9-0030/2019) 3

Numirea unui membru al Curții de Conturi - François Roger Cazala  - Raport Isabel García Muñoz
(A9-0031/2019) 3

Numirea unui membru al Curții de Conturi - Alex Brenninkmeijer  - Raport Tomáš Zdechovský
(A9-0028/2019) 4

Numirea unui membru al Curții de Conturi - Nikolaos Milionis  - Raport Sándor Rónai (A9-0027/2019) 4

Numirea unui membru al Curții de Conturi - Klaus-Heiner Lehne  - Raport Tomáš Zdechovský
(A9-0029/2019) 4

Drepturile copiilor cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Convenției cu privire la drepturile copilului -
Propuneri de rezoluție 4

15.00 - 23.00 4

Procedura bugetară 2020: proiectul comun  - Raport Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
(A9-0035/2019) 4

Reacția UE la evenimentele meteorologice extreme și la impactul acestora: cum să protejăm zonele urbane
europene și patrimoniul cultural al acestora - Declarație a Comisiei 4

Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de
„zone fără LGBTI” - Declarație a Comisiei 4

Măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în cazul litigiului Airbus asupra agriculturii din Europa -
Declarație a Comisiei 4
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Criza organului de apel al OMC - Declarație a Comisiei 5

miercuri, 27 noiembrie 2019 6

09.00 - 11.30 6

Prezentare, de către Președinta aleasă a Comisiei, a colegiului comisarilor și a programului acestuia 6

12.00 - 13.00 VOT 6

Alegerea Comisiei 6

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a-i oferi asistență Greciei  - Raport Eva
Kaili (A9-0040/2019) 6

Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate care au drept scop
să răspundă provocărilor actuale legate de migrație, de fluxurile de refugiați și de amenințările la adresa
securității  - Raport Monika Hohlmeier (A9-0039/2019) 6

Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general
al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020  - Raport Monika Hohlmeier (A9-0036/2019) 6

Procedura bugetară 2020: proiectul comun  - Raport Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
(A9-0035/2019) 6

13.00 - 13.30 7

(Decernarea Premiului LUX) 7

15.00 - 23.00 7

Amestecul altor țări în democrațiile noastre și în alegerile noastre - Dezbatere tematică (articolul 162 din
Regulamentul de procedură) 7

Evoluții în vecinătatea estică - Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate 7

Situația din Israel și din Palestina, inclusiv coloniile - Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei
Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 7

Situația în regiunea Orientului Mijlociu Extins, inclusiv criza din Iran, Irak și Liban - Declaraţie a
Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 7

Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat ACP-UE - Întrebări cu solicitare de răspuns oral
(O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 7

joi, 28 noiembrie 2019 8

09.00 - 11.20 8

Protejarea apărătorilor pădurilor și ai mediului în UE - Declarație a Comisiei 8

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144
din Regulamentul de procedură) 8

Situația libertăților în Algeria 8

Cuba, cazul lui José Daniel Ferrer 8

Haiti 8

11.30 - 13.30 VOT urmat de explicarea voturilor 8

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a
democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură) 8

Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de
calitate superioară  - Recomandare Bernd Lange (A9-0038/2019) 8

Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită de
calitate superioară  - Raport Bernd Lange (A9-0037/2019) 9

Situația în Bolivia - Propuneri de rezoluție 9

Urgența climatică și de mediu - Propuneri de rezoluție 9

Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25) - Propuneri de rezoluție 9
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Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței bazate pe gen - Propuneri de
rezoluție 9

Acțiuni recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania
implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius - Propuneri de rezoluție 9

Măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în cazul litigiului Airbus asupra agriculturii din Europa -
Propuneri de rezoluție 9

Criza organului de apel al OMC - Propuneri de rezoluție 9

Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat ACP-UE - Propuneri de rezoluție 10

15.00 - 16.00 10

Numerele de servicii pentru clienți 800 - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000037/2019 -
B9-0059/2019) 10

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 12

Termene de depunere 14



luni, 25 noiembrie 2019

 

 

17.00 - 23.00     

 
Dezbatere comună - Schimbările climatice

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

51 À • Urgența climatică și de mediu

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2930(RSP)]

Votul va avea loc joi

10 À • Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25)

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Consiliul
Conferința ONU din 2019 din Madrid, Spania privind schimbările climatice (COP25)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Conferința ONU din 2019 din Madrid, Spania privind schimbările climatice  (COP25)

[2019/2712(RSP)]

Votul va avea loc joi

18 À • Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței
bazate pe gen

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2855(RSP)]

Votul va avea loc joi

17 ««« • Acordul UE-Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de
pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere UE-
Ucraina

Recomandare Enikő Győri (A9-0024/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în
numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană
și Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele
din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere între Uniunea Europeană și
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și țările membre ale acestora, pe de o parte, și
Ucraina, pe de altă parte

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional
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50 • Cea de-a 30-a aniversare a Revoluției de Catifea: importanța luptei pentru libertate
și democrație în Europa Centrală și de Est pentru unificarea istorică a Europei

Declarație a Comisiei

[2019/2931(RSP)]

58 À • Acțiuni recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și
anchetatorilor din Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13
ianuarie 1991 de la Vilnius

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2938(RSP)]

Votul va avea loc joi

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



marţi, 26 noiembrie 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Şedinţă solemnă

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 12.30 Şedinţă solemnă

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

11 • Pregătirea reuniunii Consiliului European din 12 și 13 decembrie 2019

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2722(RSP)]

26 • Discursul lui Oleg Sențov, laureat al Premiului Saharov în 2018

17 ««« - Acordul UE-Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele
din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere UE-Ucraina

Recomandare Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

44 « - Modificarea normelor privind TVA și accizele în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul
Uniunii

Raport Paul Tang (A9-0034/2019)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al
accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

28 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Joëlle Elvinger

Raport Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Raport privind propunerea de numire a lui Joëlle Elvinger ca membră a Curții de Conturi

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

29 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - François Roger Cazala

Raport Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Raport privind propunerea de numire a lui François-Roger Cazala ca membru al Curții de Conturi

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Comisia pentru control bugetar



 

15.00 - 23.00     
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30 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Alex Brenninkmeijer

Raport Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Raport privind propunerea de numire a lui Alex Brenninkmeijer ca membru al Curții de Conturi

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

31 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Nikolaos Milionis

Raport Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Raport privind propunerea de numire a lui Nikolaos Milionis ca membru al Curții de Conturi

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

32 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Klaus-Heiner Lehne

Raport Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Raport privind propunerea de numire a lui Klaus-Heiner Lehne ca membru al Curții de Conturi

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

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

Propuneri de rezoluție

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Dezbatere: 13/11/2019)

20 • Procedura bugetară 2020: proiectul comun

Raport Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Raport referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul
financiar 2020 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere bugetară

49 • Reacția UE la evenimentele meteorologice extreme și la impactul acestora: cum să
protejăm zonele urbane europene și patrimoniul cultural al acestora

Declarație a Comisiei

[2019/2932(RSP)]

48 À • Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor
LGBTI, inclusiv conceptul de „zone fără LGBTI”

Declarație a Comisiei

[2019/2933(RSP)]

Votarea va avea loc în decembrie

33 À • Măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în cazul litigiului Airbus
asupra agriculturii din Europa

Declarație a Comisiei

[2019/2895(RSP)]

Votul va avea loc joi
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42 À • Criza organului de apel al OMC

Declarație a Comisiei

[2019/2918(RSP)]

Votul va avea loc joi



miercuri, 27 noiembrie 2019

 

 

09.00 - 11.30     

 

12.00 - 13.00     VOT

6 6miercuri, 27 noiembrie 2019

645.169/OJ 645.169/OJ

09.00 - 11.30 Dezbateri

12.00 - 13.00 VOT

13.00 - 13.30 (Decernarea Premiului LUX)

15.00 - 23.00 Dezbateri

23 • Prezentare, de către Președinta aleasă a Comisiei, a colegiului comisarilor și a
programului acestuia

[2019/2801(RSP)]

24 - Alegerea Comisiei

[2019/2109(INS)]

Precedat de o rundă de vorbitori din partea grupurilor politice, în ordine inversă

40 - Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a-i oferi asistență Greciei

Raport Eva Kaili (A9-0040/2019)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Comisia pentru bugete

56 - Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate care au
drept scop să răspundă provocărilor actuale legate de migrație, de fluxurile de refugiați și de
amenințările la adresa securității

Raport Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda
provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Comisia pentru bugete

27 - Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului
general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020

Raport Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea
Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului
general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Comisia pentru bugete

20 - Procedura bugetară 2020: proiectul comun

Raport Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere bugetară



13.00 - 13.30

 

15.00 - 23.00     
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61 • (Decernarea Premiului LUX)

60 • Amestecul altor țări în democrațiile noastre și în alegerile noastre

Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

[2019/2941(RSP)]

47 • Evoluții în vecinătatea estică

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Situația din Israel și din Palestina, inclusiv coloniile

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Situația în regiunea Orientului Mijlociu Extins, inclusiv criza din Iran, Irak și Liban

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat ACP-UE

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Comisia pentru dezvoltare
Consiliul
Negocieri în curs pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul statelor din ACP

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Comisia pentru dezvoltare
Comisia
Negocieri în curs pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul de țări ACP

[2019/2832(RSP)]



joi, 28 noiembrie 2019

 

 

09.00 - 11.20     

 

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

de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

 

11.30 - 13.30     VOT urmat de explicarea voturilor

8 8joi, 28 noiembrie 2019

645.169/OJ 645.169/OJ

09.00 - 11.20 Dezbateri

11.30 - 13.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

57 • Protejarea apărătorilor pădurilor și ai mediului în UE

Declarație a Comisiei

[2019/2939(RSP)]

54 À • Situația libertăților în Algeria

RC B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019,
B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Cuba, cazul lui José Daniel Ferrer

RC B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019,
B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haiti

RC B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019,
B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

9 • Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a
democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

38 ««« - Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de
vită de calitate superioară

Recomandare Bernd Lange (A9-0038/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele
Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului
tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor
la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și
la taxele majorate aplicate de Statele Unite anumitor produse din Uniunea Europeană (2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional
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39 À - Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de
vită de calitate superioară

Raport Bernd Lange (A9-0037/2019)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a
Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind
alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară
menționat în Memorandumul de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la
animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite
anumitor produse din Uniunea Europeană (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

37 À - Situația în Bolivia

Propuneri de rezoluție

RC B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019,
B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Dezbatere: 13/11/2019)

51 À - Urgența climatică și de mediu

Propuneri de rezoluție

RC B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019,
B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25)

Propuneri de rezoluție

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței bazate pe gen

Propuneri de rezoluție

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Acțiuni recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din
Lituania implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius

Propuneri de rezoluție

RC B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

33 À - Măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în cazul litigiului Airbus asupra agriculturii din
Europa

Propuneri de rezoluție

RC B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019,
B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - Criza organului de apel al OMC

Propuneri de rezoluție

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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19 À - Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat ACP-UE

Propuneri de rezoluție

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Numerele de servicii pentru clienți 800

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)
Comisia
Numerele de servicii pentru clienți 0800

[2019/2937(RSP)]
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)
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17.00 - 23.00

 

 

marţi, 26 noiembrie 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00
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Consiliul (inclusiv răspunsurile) :30'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :45'

Raportorul :6'

Raportorul pentru aviz :1'

Autor (comisie) :5'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Deputaţi :119' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12', ID : 12', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, NI : 10'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :45'

Preşedintele Comisiei pentru bugete :6'

Raportorii "Buget" (2 x 3') :6'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Deputaţi :270'

PPE : 63' 30, S&D : 54', Renew : 38' 30, Verts/ALE : 27', ID : 26' 30, ECR : 23', GUE/NGL : 16', NI : 21' 30



miercuri, 27 noiembrie 2019

 

09.00 - 11.30

 

15.00 - 23.00

 

 

joi, 28 noiembrie 2019

 

09.00 - 11.20

 

15.00 - 16.00
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Președinta aleasă a Comisiei (inclusiv răspunsurile) :30'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30

Participanți la dezbaterea tematică :4'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

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

Autor (comisie) :5'

„Catch the eye” (4 x 5') :20'

Deputaţi :284'

PPE : 67', S&D : 57', Renew : 40' 30, Verts/ALE : 28' 30, ID : 28', ECR : 24', GUE/NGL : 16' 30, NI : 22' 30

Comisia (inclusiv răspunsurile) :25'

„Catch the eye” :5'

Autorul fiecărei propuneri de rezoluție (articolul 144 din
Regulamentul de procedură)

:1'

„Catch the eye” (articolul 144 din Regulamentul de procedură) (3 x 2') :6'

Deputaţi :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :5'

Autorul (grupul politic) :2'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Termene de depunere

 
 

luni, 25 noiembrie 2019

 

 

marţi, 26 noiembrie 2019
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51 À • Urgența climatică și de mediu - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 25 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 26 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 26 noiembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 27 noiembrie, 16.00

10 À • Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25) - Întrebări cu solicitare de răspuns oral
(O-000029/2019 - B9-0055/2019)  (O-000030/2019 - B9-0056/2019)

- Propuneri de rezoluție miercuri, 20 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

vineri, 22 noiembrie, 13.00

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

18 À • Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței bazate pe gen - Declaraţii
ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 25 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 26 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 26 noiembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 27 noiembrie, 16.00

58 À • Acțiuni recente ale Federației Ruse împotriva judecătorilor, procurorilor și anchetatorilor din Lituania
implicați în investigarea evenimentelor tragice din 13 ianuarie 1991 de la Vilnius - Declaraţii ale
Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 25 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 26 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 26 noiembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 27 noiembrie, 16.00

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

- Propuneri de rezoluție miercuri, 20 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

vineri, 22 noiembrie, 13.00

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

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

48 À • Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul
de „zone fără LGBTI” - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 11 decembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 16 decembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 16 decembrie, 20.00



 

miercuri, 27 noiembrie 2019

 

 

joi, 28 noiembrie 2019
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33 À • Măsuri de contracarare a impactului hotărârii OMC în cazul litigiului Airbus asupra agriculturii din
Europa - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 25 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 26 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 26 noiembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 27 noiembrie, 16.00

42 À • Criza organului de apel al OMC - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 25 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 26 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 26 noiembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 27 noiembrie, 16.00

19 À • Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat ACP-UE - Întrebări cu solicitare de răspuns oral
(O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019)

- Propuneri de rezoluție miercuri, 20 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 25 noiembrie, 19.00

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

54 À • Situația libertăților în Algeria

- Propuneri de rezoluție luni, 25 noiembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 27 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 27 noiembrie, 14.00

52 À • Cuba, cazul lui José Daniel Ferrer

- Propuneri de rezoluție luni, 25 noiembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 27 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 27 noiembrie, 14.00

53 À • Haiti

- Propuneri de rezoluție luni, 25 noiembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 27 noiembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 27 noiembrie, 14.00

39 À • Acordul UE/SUA privind alocarea unei părți a contingentului tarifar pentru importurile de carne de vită
de calitate superioară  - Raport Bernd Lange (A9-0037/2019)

- Amendamente marţi, 26 noiembrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 27 noiembrie, 16.00



Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal

 

16 16Termene de depunere

645.169/OJ 645.169/OJ

37 À • Situația în Bolivia - Propuneri de rezoluție

- Propuneri de rezoluție luni, 25 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 26 noiembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 26 noiembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 27 noiembrie, 16.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 22 noiembrie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 25 noiembrie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 26 noiembrie, 19.00

- Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare
a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144 din
Regulamentul de procedură)

miercuri, 27 noiembrie, 19.00
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