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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

646.106/OJ 646.106/OJ

luni, 13 ianuarie 2020 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Incendiile devastatoare din Australia și alte evenimente meteorologice extreme ca o consecință a
schimbărilor climatice - Declarație a Comisiei 1

Criminalitatea organizată transfrontalieră și impactul său asupra liberei circulații - Declarație a Comisiei 1

Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile - Declarație a Comisiei 1

Diferența de remunerare între femei și bărbați - Declarație a Comisiei 1

„Housing First” ca acțiune urgentă pentru a aborda situația persoanelor fără adăpost din Europa - Declarație
a Comisiei 1

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură) 1

marţi, 14 ianuarie 2020 2

09.00 - 13.00 2

[DEZBATERE PRIORITARĂ] Prezentarea programului de activități al președinției croate - Declaraţii ale
Consiliului şi Comisiei 2

Implementarea și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor din Acordul de retragere a
Regatului Unit - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 2

15.00 - 23.00 2

Planul de investiții sustenabile, Fondul pentru o tranziție justă și Foaia de parcurs pentru o Europă Socială -
Declarație a Comisiei 2

Situația din Iran și Irak în urma recentei escaladări a ostilităților - Declaraţie a Vicepreședintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 2

Raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această
privință  - Raport Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019) 2

Dezbatere comună - PESC și PSAC (articolul 36 TUE) 3

Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune  - Raport David
McAllister (A9-0054/2019) 3

Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune  - Raport Arnaud
Danjean (A9-0052/2019) 3

Situația din Libia - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate 3

Situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale
(lovitură de stat parlamentară) - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate 3

miercuri, 15 ianuarie 2020 4

09.00 - 11.50 4

Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei 4

12.00 - 12.30 Şedinţă solemnă 4

Discursul Maiestății sale Regele Abdullah II, Regele Regatului Hașemit al Iordaniei 4



Cuprins

646.106/OJ 646.106/OJ

12.30 - 14.30 VOT urmat de explicarea voturilor 4

Componența numerică a comisiilor 4

Protocol la Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia privind criteriile și mecanismele de
determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda
sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii  - Recomandare
Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019) 4

Acordul între Uniunea Europeană și China privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene  - Recomandare
Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019) 4

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici  -
Raport Inese Vaidere (A9-0055/2019) 5

Pactul ecologic european - Propuneri de rezoluție 5

Implementarea și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor din Acordul de retragere a
Regatului Unit - Propunere de rezoluţie 5

Raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această
privință  - Raport Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019) 5

Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune  - Raport David
McAllister (A9-0054/2019) 5

Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune  - Raport Arnaud
Danjean (A9-0052/2019) 5

Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei - Propuneri de rezoluție 5

15.00 - 23.00 6

Denaturarea istoriei europene și memoria celui de-al Doilea Război Mondial - Dezbatere tematică (articolul
162 din Regulamentul de procedură) 6

Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE, în special cazul Ungariei - Declaraţii ale
Consiliului şi Comisiei 6

Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE, cazul Poloniei - Declaraţii ale Consiliului şi
Comisiei 6

Redeschiderea urmăririi penale în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu abuzul de fonduri UE și
potențialul conflict de interese - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 6

COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020) - Declarație a Comisiei 6

Activitățile Ombudsmanului European în 2018  - Raport Peter Jahr (A9-0032/2019) 6

Reforma principiilor generale ale comitologiei - Declarație a Comisiei 6

joi, 16 ianuarie 2020 7

09.00 - 11.50 7

Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea
unor funcții publice - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000048/2019 - B9-0001/20) 7

Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 144
din Regulamentul de procedură) 7

Burundi, în special libertatea de exprimare 7

Nigeria, în special recentele atacuri teroriste 7

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 7

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) 7

Situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale
(lovitură de stat parlamentară) - Propuneri de rezoluție 7

Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria - Propunere de
rezoluţie 7

COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020) - Propunere de rezoluţie 8

Activitățile Ombudsmanului European în 2018  - Raport Peter Jahr (A9-0032/2019) 8

Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea
unor funcții publice - Propuneri de rezoluție 8



Cuprins

646.106/OJ 646.106/OJ

15.00 - 16.00 8

Obiectele ilicite imprimate 3D - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000002/2020 - B9-0002/20) 8

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură) 10

Termene de depunere 12



luni, 13 ianuarie 2020

 

 

17.00 - 23.00     

1 1luni, 13 ianuarie 2020
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

66 • Incendiile devastatoare din Australia și alte evenimente meteorologice extreme ca o
consecință a schimbărilor climatice

Declarație a Comisiei

[2020/2504(RSP)]

42 • Criminalitatea organizată transfrontalieră și impactul său asupra liberei circulații

Declarație a Comisiei

[2019/2985(RSP)]

47 À • Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile

Declarație a Comisiei

[2019/2983(RSP)]

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

35 À • Diferența de remunerare între femei și bărbați

Declarație a Comisiei

[2019/2870(RSP)]

Votul va avea loc în sesiunea ianuarie II

54 • „Housing First” ca acțiune urgentă pentru a aborda situația persoanelor fără
adăpost din Europa

Declarație a Comisiei

[2019/3013(RSP)]

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



marţi, 14 ianuarie 2020

 

 

09.00 - 13.00     

 

15.00 - 23.00     

2 2marţi, 14 ianuarie 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

09.00 - 13.00 Dezbateri

15.00 - 23.00 Dezbateri

23 • [DEZBATERE PRIORITARĂ] Prezentarea programului de activități al președinției
croate

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2959(RSP)]

65 À • Implementarea și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor din
Acordul de retragere a Regatului Unit

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2505(RSP)]

Votul va avea loc miercuri

55 • Planul de investiții sustenabile, Fondul pentru o tranziție justă și Foaia de parcurs
pentru o Europă Socială

Declarație a Comisiei

[2019/3014(RSP)]

64 • Situația din Iran și Irak în urma recentei escaladări a ostilităților

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

[2020/2506(RSP)]

11 À • Raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica
Uniunii Europene în această privință

Raport Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Raport privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în
această privință – raportul anual pe 2018

[2019/2125(INI)]

Comisia pentru afaceri externe



Dezbatere comună - PESC și PSAC (articolul 36 TUE)

 
Sfârşitul dezbaterii comune

3 3marţi, 14 ianuarie 2020
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10 À • Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate
comune

Raport David McAllister (A9-0054/2019)

Raport referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune –
raport anual

[2019/2136(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

12 À • Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare
comune

Raport Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Raport referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune –
raport anual

[2019/2135(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

33 • Situația din Libia

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

[2019/2984(RSP)]

63 À • Situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al
Adunării Naționale (lovitură de stat parlamentară)

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

[2020/2507(RSP)]

Votul va avea loc joi



miercuri, 15 ianuarie 2020

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30     Şedinţă solemnă

 

12.30 - 14.30     VOT urmat de explicarea voturilor

4 4miercuri, 15 ianuarie 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

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

53 À • Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei

[2019/2990(RSP)]

51 • Discursul Maiestății sale Regele Abdullah II, Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

[2019/2962(RSP)]

70 À - Componența numerică a comisiilor

B9-0039/2020

[2020/2512(RSO)]

31 ««« - Protocol la Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia privind criteriile și mecanismele
de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat
membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării
respectării legii

Recomandare Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului dintre Uniunea
Europeană, Islanda și Regatul Norvegiei la Acordul dintre Comunitatea Europeană, Republica Islanda și
Regatul Norvegiei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei
cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la
Eurodac în scopul asigurării respectării legii

[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

29 ««« - Acordul între Uniunea Europeană și China privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

Recomandare Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Acordului între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale
serviciilor aeriene

[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]

Comisia pentru transport și turism



5 5miercuri, 15 ianuarie 2020
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13 À« - Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru
întreprinderile mici

Raport Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici
și a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește cooperarea administrativă și schimbul de
informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 -  - 13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

37 À - Pactul ecologic european

Propuneri de rezoluție

RC B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020,
B9-0045/2020, B9-0046/2020

[2019/2956(RSP)]

(Dezbatere: 11/12/2019)

65 À - Implementarea și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor din Acordul de retragere
a Regatului Unit

Propunere de rezoluţie

B9-0031/2020

[2020/2505(RSP)]

11 À - Raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în
această privință

Raport Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

10 À - Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune

Raport David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

12 À - Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune

Raport Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Comisia pentru afaceri externe

53 À - Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei

Propuneri de rezoluție

B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

[2019/2990(RSP)]



15.00 - 23.00     

6 6miercuri, 15 ianuarie 2020
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58 • Denaturarea istoriei europene și memoria celui de-al Doilea Război Mondial

Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

[2019/3016(RSP)]

41 • Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE, în special cazul
Ungariei

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2986(RSP)]

69 • Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE, cazul Poloniei

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2510(RSP)]

40 À • Redeschiderea urmăririi penale în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu
abuzul de fonduri UE și potențialul conflict de interese

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2019/2987(RSP)]

Votul va avea loc în februarie

14 À • COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020)

Declarație a Comisiei

[2019/2824(RSP)]

32 À • Activitățile Ombudsmanului European în 2018

Raport Peter Jahr (A9-0032/2019)

Raport privind activitățile Ombudsmanului European – raportul anual pe 2018

[2019/2134(INI)]

Comisia pentru petiții

57 • Reforma principiilor generale ale comitologiei

Declarație a Comisiei

[2019/2974(RSP)]



joi, 16 ianuarie 2020

 

 

09.00 - 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

7 7joi, 16 ianuarie 2020
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

15 À • Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de
interese după ocuparea unor funcții publice

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia
Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după
ocuparea unor funcții publice

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, în special libertatea de exprimare

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigeria, în special recentele atacuri teroriste

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

21 • 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 - Situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării
Naționale (lovitură de stat parlamentară)

Propuneri de rezoluție

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria

Propunere de rezoluţie

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15.00 - 16.00     

8 8joi, 16 ianuarie 2020
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14 À - COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020)

Propunere de rezoluţie

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Activitățile Ombudsmanului European în 2018

Raport Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Comisia pentru petiții

15 À - Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după
ocuparea unor funcții publice

Propuneri de rezoluție

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Obiectele ilicite imprimate 3D

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Comisia pentru afaceri juridice
Comisia
Obiecte ilegale imprimate în 3D

[2019/2964(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

9 9
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 13 ianuarie 2020

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 14 ianuarie 2020

 

09.00 - 13.00

 

15.00 - 23.00

 

 

miercuri, 15 ianuarie 2020

 

09.00 - 11.50

 

10 10Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de procedură)
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Comisia (inclusiv răspunsurile) :50'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Deputaţi :150' 30

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

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :25'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :25'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputaţi :120'

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

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :45'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

Raportori  (3 x 6') :18'

Raportorul pentru aviz :1'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Deputaţi :255'

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 26', ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :5'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :105' 30

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 8' 30



15.00 - 23.00

 

 

joi, 16 ianuarie 2020

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Consiliul (inclusiv răspunsurile) :35'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :60'

Ombudsman :10'

Raportorul :6'

Participanți la dezbaterea tematică :4'

„Catch the eye” (6 x 5') :30'

Deputaţi :227' 30

PPE : 49', S&D : 42', Renew : 30' 30, Verts/ALE : 24', ID : 23' 30, ECR : 21', GUE/NGL : 17', NI : 20' 30

Autor (comisie) :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

„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) (2 x 2') :4'

Deputaţi :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Comisia (inclusiv răspunsurile) :5'

Autor (comisie) :5'

„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, 13 ianuarie 2020

 

 

marţi, 14 ianuarie 2020
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47 À • Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile - Declarație a Comisiei

Propuneri de rezoluție

Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

Amendamente la propunerile comune de rezoluţie

35 À • Diferența de remunerare între femei și bărbați - Declarație a Comisiei

- Propuneri de rezoluție miercuri, 22 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 27 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 27 ianuarie, 14.00

65 À • Implementarea și monitorizarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor din Acordul de retragere a
Regatului Unit - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propunere de rezoluţie joi, 9 ianuarie, 16.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 13 ianuarie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 14 ianuarie, 16.00

11 À • Raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în
această privință  - Raport Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Amendamente miercuri, 8 ianuarie, 13.00

10 À • Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune  - Raport David
McAllister (A9-0054/2019)

- Amendamente miercuri, 8 ianuarie, 13.00

12 À • Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune  - Raport Arnaud
Danjean (A9-0052/2019)

- Amendamente miercuri, 8 ianuarie, 13.00

63 À • Situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al Adunării Naționale
(lovitură de stat parlamentară) - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluție luni, 13 ianuarie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 14 ianuarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 14 ianuarie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 15 ianuarie, 16.00



miercuri, 15 ianuarie 2020

 

 

joi, 16 ianuarie 2020
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53 À • Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei

- Propuneri de rezoluție joi, 9 ianuarie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 13 ianuarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 13 ianuarie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 14 ianuarie, 16.00

70 À • Componența numerică a comisiilor

- Propunere de decizie joi, 9 ianuarie, 16.00

- Amendamente luni, 13 ianuarie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 14 ianuarie, 16.00

13 À • Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile
mici  - Raport Inese Vaidere (A9-0055/2019)

- Stabilirea termenelor vineri, 31 decembrie, 12.00

37 À • Pactul ecologic european - Propuneri de rezoluție

- Propuneri de rezoluție vineri, 10 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 14 ianuarie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 14 ianuarie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 14 ianuarie, 19.00

40 À • Redeschiderea urmăririi penale în cazul premierului Republicii Cehe în legătură cu abuzul de fonduri
UE și potențialul conflict de interese - 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

14 À • COP15 la Convenția privind diversitatea biologică - (Kunming 2020) - Declarație a Comisiei

- Propunere de rezoluţie joi, 9 ianuarie, 13.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 13 ianuarie, 19.00

32 À • Activitățile Ombudsmanului European în 2018  - Raport Peter Jahr (A9-0032/2019)

- Amendamente miercuri, 8 ianuarie, 13.00

15 À • Instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după
ocuparea unor funcții publice - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000048/2019 - B9-0001/20)

- Propuneri de rezoluție luni, 13 ianuarie, 19.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

marţi, 14 ianuarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 14 ianuarie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 15 ianuarie, 16.00



Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal

 

14 14Termene de depunere

646.106/OJ 646.106/OJ

60 À • Burundi, în special libertatea de exprimare

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 13 ianuarie, 20.00

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

miercuri, 15 ianuarie, 13.00

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

miercuri, 15 ianuarie, 14.00

62 À • Nigeria, în special recentele atacuri teroriste

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 13 ianuarie, 20.00

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

miercuri, 15 ianuarie, 13.00

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

miercuri, 15 ianuarie, 14.00

71 À • Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria - Propunere de
rezoluţie

- Propunere de rezoluţie luni, 13 ianuarie, 19.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie marţi, 14 ianuarie, 19.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 10 ianuarie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 13 ianuarie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 14 ianuarie, 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, 15 ianuarie, 19.00
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