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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, 16 decembrie 2019 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989 - Declarație a Comisiei 1

Dezbatere comună - Frauda în domeniul TVA și prestatorii de servicii de plată 1

Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată  - Raport Lídia Pereira (A9-0048/2019) 1

Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA  -
Raport Lídia Pereira (A9-0047/2019) 1

Dezbatere comună - Numirea membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene 1

Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene  - Raport Irene Tinagli
(A9-0049/2019) 1

Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene  - Raport Irene Tinagli
(A9-0046/2019) 2

Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0 - Întrebare cu solicitare de răspuns
oral (O-000040/2019 - B9-0060/2019) 2

Asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei  - Raport Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 2

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

marţi, 17 decembrie 2019 3

09.00 - 11.50 3

Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia -
Declarație a Comisiei 3

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 3

Alegerea Ombudsmanului 3

Asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei  - Raport Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 3

Acordul dintre UE și Elveția privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul
combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere  - Recomandare Roberta Metsola (A9-0043/2019) 3

Acordul dintre UE și Liechtenstein privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul
combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere  - Recomandare Roberta Metsola (A9-0044/2019) 3

Protocol la Acordul dintre UE și Elveția cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului
responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește
accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii  - Recomandare Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019) 4

Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific  -
Recomandare Bernd Lange (A9-0050/2019) 4

Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată  - Raport Lídia Pereira (A9-0048/2019) 4

Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA  - Raport
Lídia Pereira (A9-0047/2019) 4

Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste mări”)  -
Raport Tomas Tobé (A9-0033/2019) 4

Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene  - Raport Irene Tinagli
(A9-0049/2019) 4

Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene  - Raport Irene Tinagli
(A9-0046/2019) 4

15.00 - 23.00 5

Conflictele de interese și corupția care afectează protecția intereselor financiare ale UE în statele membre -
Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000041/2019 - B9-0061/2019) 5

Strategia europeană pentru persoanele cu handicap post-2020 - Declarație a Comisiei 5

Rezultatele COP25 - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 5

Inițiativa UE privind polenizatorii - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 5



Cuprins
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Condiții privind calitatea vieții animalelor în timpul transportului către țări terțe - Declaraţii ale Consiliului şi
Comisiei 5

Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență - Întrebare cu
solicitare de răspuns oral (O-000042/2019 - B9-0062/2019) 5

miercuri, 18 decembrie 2019 6

09.00 - 11.50 6

Comemorarea celei de a 10-a aniversări a Tratatului de la Lisabona și a impunerii caracterului juridic
obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale 6

Concluziile reuniunii Consiliului European din 12-13 decembrie - Declaraţii ale Consiliului European şi ale
Comisiei 6

12.00 - 12.30 6

Acordarea Premiului Saharov 6

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor 6

Alegerea Ombudsmanului European 6

PAC: Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și flexibilitatea între piloni în anul
calendaristic 2020  - Raport Norbert Lins (A9-0042/2019) 6

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și Gambia și Protocolul său de punere în
aplicare  - Recomandare Carmen Avram (A9-0026/2019) 6

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv
dimoxistrobin și mancozeb - Propunere de rezoluţie 7

Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar 2017 -
Propunere de decizie 7

Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de
„zone fără LGBTI” - Propuneri de rezoluție 7

Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0 - Propuneri de rezoluție 7

Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia -
Propuneri de rezoluție 7

Inițiativa UE privind polenizatorii - Propuneri de rezoluție 7

Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență - Propuneri de
rezoluție 7

15.00 - 23.00 7

Compatibilitatea între acordul de liber schimb actual UE- Mercosur și propunerea Comisiei privind un pact
ecologic european - Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 7

Situația uigurilor din China („China Cables”) - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 8

Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților - Declaraţie a Vicepreședintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 8

Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 8

Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 8

O strategie UE pentru a pune capăt mutilării genitale feminine pe plan mondial - Declaraţii ale Consiliului şi
Comisiei 8

joi, 19 decembrie 2019 9

10.00 - 11.50 9

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144
din Regulamentul de procedură) 9

Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso 9

Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar 9
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Legea privind „agenții străini” din Rusia 9

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 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) 9

Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989 - Propuneri de rezoluție 9

Situația uigurilor din China („China Cables”) - Propuneri de rezoluție 9

Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua - Propuneri de rezoluție 9

Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran - Propuneri de rezoluție 10

15.00 - 16.00 10

Anunțul USTR - anchetă conform secțiunii 301 privind impozitul pe servicii digitale  - Declarație a Comisiei 10

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

Termene de depunere 14



luni, 16 decembrie 2019

 

 

17.00 - 23.00     

 
Dezbatere comună - Frauda în domeniul TVA și prestatorii de servicii de plată

 
Sfârşitul dezbaterii comune
 
Dezbatere comună - Numirea membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale

Europene 

1 1luni, 16 decembrie 2019
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

63 À • Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989

Declarație a Comisiei

[2019/2989(RSP)]

Votul va avea loc joi

36 « • Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată

Raport Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Raport privind propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei
2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de
servicii de plată

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

35 « • Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii
fraudei în domeniul TVA

Raport Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Raport privind propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a
cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

34 • Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

Raport Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Raport privind recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al
Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare



 
Sfârşitul dezbaterii comune
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33 • Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

Raport Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Raport privind recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al
Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

19 À • Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia
Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

Votul va avea loc miercuri

16 «««I • Asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Raport Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Raport privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de
acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

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



marţi, 17 decembrie 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

46 À • Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei
Daphne Caruana Galizia

Declarație a Comisiei

[2019/2954(RSP)]

Votul va avea loc miercuri

14 - Alegerea Ombudsmanului

[2019/2042(INS)]

Primul tur de scrutin

16 «««I - Asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Raport Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Comisia pentru comerț internațional

17 ««« - Acordul dintre UE și Elveția privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul
combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere

Recomandare Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea
Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a
Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului
și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a
Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii
terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a
Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități
de laborator

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

18 ««« - Acordul dintre UE și Liechtenstein privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în
domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere

Recomandare Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea
Europeană și Principatul Liechtenstein privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a
Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului
și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a
Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii
terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a
Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități
de laborator

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
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32 ««« - Protocol la Acordul dintre UE și Elveția cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a
statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în
ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii

Recomandare Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului între Uniunea
Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană și
Confederația Elvețiană cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de
examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la
Eurodac în scopul asigurării respectării legii

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

22 ««« - Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific

Recomandare Bernd Lange (A9-0050/2019)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la
Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte și statele din Pacific, pe de
altă parte

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

36 « - Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată

Raport Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

35 « - Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA

Raport Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

31 « - Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste
mări”)

Raport Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2013/755/UE a Consiliului
din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia
de asociere peste mări”)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Comisia pentru dezvoltare

34 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

Raport Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

33 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

Raport Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare



15.00 - 23.00     
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53 • Conflictele de interese și corupția care afectează protecția intereselor financiare ale
UE în statele membre

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Comisia pentru control bugetar
Comisia
Conflictele de interese și corupția care îngreunează apărarea intereselor financiare ale UE în statele
membre

[2019/2963(RSP)]

55 À • Strategia europeană pentru persoanele cu handicap post-2020

Declarație a Comisiei

[2019/2975(RSP)]

Votarea va avea loc în cadrul unei viitoare perioade de sesiune.

66 • Rezultatele COP25

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2998(RSP)]

25 À • Inițiativa UE privind polenizatorii

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2803(RSP)]

38 • Condiții privind calitatea vieții animalelor în timpul transportului către țări terțe

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2944(RSP)]

24 À • Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de
asistență

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Transformarea digitală a serviciilor de sănătate și asistență medicală

[2019/2804(RSP)]



miercuri, 18 decembrie 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor

6 6miercuri, 18 decembrie 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 12.30 (Acordarea Premiului Saharov)

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

44 • Comemorarea celei de a 10-a aniversări a Tratatului de la Lisabona și a impunerii
caracterului juridic obligatoriu al Cartei drepturilor fundamentale

[2019/2951(RSP)]

Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

11 • Concluziile reuniunii Consiliului European din 12-13 decembrie

Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2019/2723(RSP)]

45 • Acordarea Premiului Saharov

59 • Alegerea Ombudsmanului European

Posibil - al doilea și al treilea tur de scrutin

30 «««I - PAC: Disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și flexibilitatea între piloni în anul
calendaristic 2020

Raport Norbert Lins (A9-0042/2019)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește disciplina financiară începând cu exercițiul financiar
2021 și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul
calendaristic 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

10 ««« - Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și Gambia și Protocolul său de
punere în aplicare

Recomandare Carmen Avram (A9-0026/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în
domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia și a Protocolului privind
punerea în aplicare a respectivului acord de parteneriat

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Comisia pentru pescuit



 

15.00 - 23.00     
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48 À - Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțe active,
inclusiv dimoxistrobin și mancozeb

Propunere de rezoluţie

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]

21 - Închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) pentru exercițiul financiar
2017

Propunere de decizie

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

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

Propuneri de rezoluție

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Dezbatere: 26/11/2019)

19 À - Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0

Propuneri de rezoluție

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana
Galizia

Propuneri de rezoluție

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Inițiativa UE privind polenizatorii

Propuneri de rezoluție

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență

Propuneri de rezoluție

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Compatibilitatea între acordul de liber schimb actual UE- Mercosur și propunerea
Comisiei privind un pact ecologic european

Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

[2019/2976(RSP)]



8 8miercuri, 18 decembrie 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

39 À • Situația uigurilor din China („China Cables”)

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

[2019/2945(RSP)]

43 À • Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților

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

[2019/2952(RSP)]

Votarea va avea loc în cadrul unei viitoare perioade de sesiune.

57 À • Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua

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

[2019/2978(RSP)]

65 À • Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran

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

[2019/2993(RSP)]

64 À • O strategie UE pentru a pune capăt mutilării genitale feminine pe plan mondial

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2988(RSP)]

Votul va avea loc în februarie 2020



joi, 19 decembrie 2019

 

 

10.00 - 11.50     
 

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

de drept (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor

9 9joi, 19 decembrie 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

10.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

61 À • Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso

RC B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019,
B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar

RC B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019,
B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Legea privind „agenții străini” din Rusia

RC B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019,
B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(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)

63 À - Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989

Propuneri de rezoluție

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Situația uigurilor din China („China Cables”)

Propuneri de rezoluție

RC B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua

Propuneri de rezoluție

RC B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15.00 - 16.00     

10 10joi, 19 decembrie 2019
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65 À - Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran

Propuneri de rezoluție

RC B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019,
B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Anunțul USTR - anchetă conform secțiunii 301 privind impozitul pe servicii digitale

Declarație a Comisiei

[2019/2979(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

11 11

645.170/OJ 645.170/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 16 decembrie 2019

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 17 decembrie 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

miercuri, 18 decembrie 2019

 

09.00 - 11.50

 

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

645.170/OJ 645.170/OJ

Comisia (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportori  (3 x 6') :18'

Autori (comisii) :5'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Deputaţi :150'

PPE : 34' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

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) :30'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :50'

Autori (comisii) (2 x 5') :10'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Deputaţi :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile) :20'

Preşedintele Comisiei (inclusiv răspunsurile) :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

„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



15.00 - 23.00

 

 

joi, 19 decembrie 2019

 

10.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

13 13Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)

645.170/OJ 645.170/OJ

Participanți la dezbaterea tematică :4'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :40'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Deputaţi :254' 30

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 25' 30, ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :15'

Autorii propunerilor 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) :10'

„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, 16 decembrie 2019

 

 

marţi, 17 decembrie 2019

 

14 14Termene de depunere

645.170/OJ 645.170/OJ

63 À • Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989 - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 16 decembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 17 decembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 17 decembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 18 decembrie, 16.00

19 À • Echitatea fiscală într-o economie digitalizată și globalizată - BEPS 2.0 - Întrebare cu solicitare de răspuns
oral (O-000040/2019 - B9-0060/2019)

- Propuneri de rezoluție joi, 12 decembrie, 13.00

- 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

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 17 decembrie, 16.00

46 À • Statul de drept în Malta, după recentele dezvăluiri privind asasinarea jurnalistei Daphne Caruana
Galizia - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție luni, 16 decembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 17 decembrie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 17 decembrie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 17 decembrie, 19.00

55 À • Strategia europeană pentru persoanele cu handicap post-2020 - Declarație a Comisiei

Propuneri de rezoluție

Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

Amendamente la propunerile comune de rezoluţie

25 À • Inițiativa UE privind polenizatorii - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 11 decembrie, 13.00

- 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

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 17 decembrie, 16.00

24 À • Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență - Întrebare
cu solicitare de răspuns oral (O-000042/2019 - B9-0062/2019)

- Propuneri de rezoluție joi, 12 decembrie, 13.00

- 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

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 17 decembrie, 16.00



miercuri, 18 decembrie 2019

 

15 15Termene de depunere

645.170/OJ 645.170/OJ

48 À • Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: substanțe active, inclusiv
dimoxistrobin și mancozeb - Propunere de rezoluţie

- Amendamente vineri, 13 decembrie, 13.00

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

- Propuneri de rezoluție miercuri, 11 decembrie, 13.00

- 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

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 17 decembrie, 16.00

39 À • Situația uigurilor din China („China Cables”) - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 16 decembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 17 decembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 17 decembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 18 decembrie, 16.00

43 À • Situația umanitară din Venezuela și criza migrației și a refugiaților - Declaraţie a Vicepreședintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

Propuneri de rezoluție

Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

Amendamente la propunerile comune de rezoluţie

57 À • Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua - Declaraţie a Vicepreședintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 16 decembrie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 17 decembrie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 17 decembrie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 18 decembrie, 16.00

65 À • Reprimarea violentă a recentelor proteste în Iran - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție marţi, 17 decembrie, 12.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

miercuri, 18 decembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie sâmbătă, 18 ianuarie, 14.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 18 decembrie, 19.00

64 À • O strategie UE pentru a pune capăt mutilării genitale feminine pe plan mondial - Declaraţii ale
Consiliului şi Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 5 februarie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 10 februarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 10 februarie, 20.00



joi, 19 decembrie 2019

 

Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal

 

16 16Termene de depunere
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61 À • Încălcarea drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase în Burkina Faso

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 16 decembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

miercuri, 18 decembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 144 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 18 decembrie, 14.00

60 À • Afganistan, în special acuzațiile de abuz sexual ale băieților din Provincia Logar

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 16 decembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

miercuri, 18 decembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 144 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 18 decembrie, 14.00

62 À • Legea privind „agenții străini” din Rusia

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 16 decembrie, 20.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură)

miercuri, 18 decembrie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 144 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 18 decembrie, 14.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 13 decembrie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 16 decembrie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 17 decembrie, 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, 18 decembrie, 19.00
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