
12/02/20 647.408/OJ

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN

2019 2024

Document de şedinţă

ORDINE DE ZI

10 - 13 februarie 2020
Strasbourg



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

647.408/OJ 647.408/OJ

luni, 10 februarie 2020 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Comunicarea Comisiei privind Evaluarea guvernanței economice - Declarație a Comisiei 1

Evaluarea propunerii Comisiei Europene privind metodologia revizuită de extindere - Declarație a Comisiei 1

Procesele decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și libera circulație a bunurilor și a
serviciilor - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000008/2020 - B9-0007/20) 1

IMM-urile și o mai bună reglementare - Declarație a Comisiei 1

Dezbatere comună - Lista proiectelor de interes comun a Uniunii și revizuirea orientărilor TEN-E 1

Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene - Întrebare cu solicitare de
răspuns oral (O-000012/2020 - B9-0008/2020) 1

Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun a
Uniunii 1

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

marţi, 11 februarie 2020 3

09.00 - 12.30 3

Mandatul propus pentru negocierea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
- Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 3

Dezbatere comună - Vietnam 3

Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam  - Recomandare Geert Bourgeois (A9-0003/2020) 3

Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție)  - Raport Geert Bourgeois (A9-0017/2020) 3

Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam  - Recomandare Geert Bourgeois (A9-0002/2020) 3

Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție)  - Raport Geert Bourgeois (A9-0014/2020) 4

15.00 - 23.00 4

Banca Centrală Europeană – raport anual 2018  - Raport Costas Mavrides (A9-0016/2020) 4

referitoare la încălcarea Deciziei 2017/2074 a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația
din Venezuela - intrarea ilegală pe teritoriul unui stat membru UE a unei persoane incluse pe lista de
sancțiuni - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 4

Planul SUA privind Orientul Mijlociu: răspunsul UE în conformitate cu dreptul internațional - Declaraţie a
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 4

Actuala situație de securitate în Siria - Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate 4

Noua strategie multilaterală UE-Africa - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000007/2020 -
B9-0006/2020) 4

Combaterea antisemitismului, a rasismului și a urii în Europa - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 4

Actuala amenințare la adresa statului de drept în Polonia - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 5

Comerțul ilegal cu animale de companie în UE - Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000010/2020 -
B9-0003/2020)  (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 5

miercuri, 12 februarie 2020 6

09.00 - 11.50 6

Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European din 20 februarie 2020 privind Cadrul Financiar
Multianual - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 6



Cuprins
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12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor 6

Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam  - Recomandare Geert Bourgeois (A9-0003/2020) 6

Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție)  - Raport Geert Bourgeois (A9-0017/2020) 6

Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam  - Recomandare Geert Bourgeois (A9-0002/2020) 6

Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție)  - Raport Geert Bourgeois (A9-0014/2020) 6

Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun a
Uniunii 6

Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Plumbul și compușii acestuia 6

O strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume - Propuneri de rezoluție 7

Procesele decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și libera circulație a bunurilor și a
serviciilor - Propuneri de rezoluție 7

Mandatul propus pentru negocierea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
- Propuneri de rezoluție 7

Banca Centrală Europeană – raport anual 2018  - Raport Costas Mavrides (A9-0016/2020) 7

Comerțul ilegal cu animale de companie în UE - Propunere de rezoluţie 7

15.00 - 23.00 7

O Europă socială într-o lume digitală - Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură) 7

Strategia privind egalitatea de gen - Declarație a Comisiei 7

Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii - Întrebare cu solicitare
de răspuns oral (O-000006/2020 - B9-0005/2020) 7

Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO)  - Raport Roberta Metsola (A9-0022/2019) 8

Situația luptei UE împotriva spălării banilor, având în vedere Luanda Leaks  - Declaraţii ale Consiliului şi
Comisiei 8

Situația umanitară a refugiaților la frontierele externe ale UE - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei 8

Un internet mai bun pentru copii - Declarație a Comisiei 8

Coronavirus: garantarea drepturilor fundamentale și asigurarea unui răspuns european coordonat - Declarație
a Comisiei 8

joi, 13 februarie 2020 9

09.00 - 11.50 9

Strategia „De la fermă la consumator” - rolul-cheie al fermierilor și al zonelor rurale - Întrebare cu solicitare
de răspuns oral (O-000013/2020 - B9-0009/2020) 9

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

Guineea Conakry, în special violențele față de protestatari 9

Problema muncii copiilor în minele din Madagascar 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

Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO)  - Raport Roberta Metsola (A9-0022/2019) 9

Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii - Propunere de rezoluţie 9

15.00 - 16.00 10

Siguranța rutieră - Declarație a Comisiei 10

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



Cuprins
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Termene de depunere 14



luni, 10 februarie 2020

 

 

17.00 - 23.00     

 
Dezbatere comună - Lista proiectelor de interes comun a Uniunii și revizuirea

orientărilor TEN-E

 

1 1luni, 10 februarie 2020
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

57 • Comunicarea Comisiei privind Evaluarea guvernanței economice

Declarație a Comisiei

[2020/2553(RSP)]

58 • Evaluarea propunerii Comisiei Europene privind metodologia revizuită de extindere

Declarație a Comisiei

[2020/2554(RSP)]

45 À • Procesele decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și libera
circulație a bunurilor și a serviciilor

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Petra De Sutter (O-000008/2020 - B9-0007/20)
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Comisia
Procese decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și a liberei circulații a bunurilor și
serviciilor

[2019/2915(RSP)]

Votul va avea loc miercuri

37 • IMM-urile și o mai bună reglementare

Declarație a Comisiei

[2020/2521(RSP)]

51 À • Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Cristian-Silviu Buşoi (O-000012/2020 - B9-0008/2020)
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Comisia
Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene.

[2020/2549(RSP)]

Votarea va avea loc în martie

66 À • Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista
proiectelor de interes comun a Uniunii

[2019/2907(DEA)]

Votul va avea loc miercuri



Sfârşitul dezbaterii comune

2 2luni, 10 februarie 2020
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2 • Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură)



marţi, 11 februarie 2020

 

 

09.00 - 12.30     

 
Dezbatere comună - Vietnam

3 3marţi, 11 februarie 2020
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09.00 - 12.30 Dezbateri

15.00 - 23.00 Dezbateri

60 À • Mandatul propus pentru negocierea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2557(RSP)]

Votul va avea loc miercuri

14 ««« • Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam

Recomandare Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea
Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

Votul va avea loc miercuri

12 À • Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție)

Raport Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la
proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între
Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam

[2018/0356M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

Votul va avea loc miercuri

13 ««« • Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam

Recomandare Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în
numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană
și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă
parte

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

Votul va avea loc miercuri



 
Sfârşitul dezbaterii comune

 

15.00 - 23.00     

4 4marţi, 11 februarie 2020
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24 À • Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție)

Raport Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la
proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a
Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale
membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

[2018/0358M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

Votul va avea loc miercuri

11 À • Banca Centrală Europeană – raport anual 2018

Raport Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Raport privind Raportul anual pe 2018 al Băncii Centrale Europene

[2019/2129(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

În prezența dnei Christine Lagarde, președinta BCE

71 • referitoare la încălcarea Deciziei 2017/2074 a Consiliului privind măsuri restrictive
având în vedere situația din Venezuela - intrarea ilegală pe teritoriul unui stat
membru UE a unei persoane incluse pe lista de sancțiuni

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2564(RSP)]

61 • Planul SUA privind Orientul Mijlociu: răspunsul UE în conformitate cu dreptul
internațional

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

[2020/2559(RSP)]

62 • Actuala situație de securitate în Siria

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

[2020/2560(RSP)]

29 • Noua strategie multilaterală UE-Africa

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Comisia pentru dezvoltare
Comisia
Noua strategie multilaterală UE-Africa

[2020/2500(RSP)]

41 • Combaterea antisemitismului, a rasismului și a urii în Europa

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2524(RSP)]



5 5marţi, 11 februarie 2020
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63 • Actuala amenințare la adresa statului de drept în Polonia

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2561(RSP)]

16 À • Comerțul ilegal cu animale de companie în UE

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Consiliul
Protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative ale comerțului
ilegal cu animale de companie

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Comisia
Protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative ale comerțului
ilegal cu animale de companie

[2019/2814(RSP)]



miercuri, 12 februarie 2020

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor

6 6miercuri, 12 februarie 2020

647.408/OJ 647.408/OJ

09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

56 • Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European din 20 februarie 2020
privind Cadrul Financiar Multianual

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam

Recomandare Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

12 À - Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție)

Raport Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

13 ««« - Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam

Recomandare Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

24 À - Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție)

Raport Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Comisia pentru comerț internațional

66 À - Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun
a Uniunii

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Plumbul și compușii acestuia

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15.00 - 23.00     

7 7miercuri, 12 februarie 2020
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18 À - O strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume

Propuneri de rezoluție

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Dezbatere: 18/12/2019)

45 À - Procesele decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și libera circulație a
bunurilor și a serviciilor

Propuneri de rezoluție

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Mandatul propus pentru negocierea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei
de Nord

Propuneri de rezoluție

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Banca Centrală Europeană – raport anual 2018

Raport Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

16 À - Comerțul ilegal cu animale de companie în UE

Propunere de rezoluţie

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • O Europă socială într-o lume digitală

Dezbatere tematică (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

[2020/2550(RSP)]

34 • Strategia privind egalitatea de gen

Declarație a Comisiei

[2020/2515(RSP)]

26 À • Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
Consiliul
Prioritățile UE pentru cea de-a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeilor

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO)

Raport Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii
comune 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 2016/1624 al Parlamentului
European și al Consiliului

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

64 • Situația luptei UE împotriva spălării banilor, având în vedere Luanda Leaks

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2562(RSP)]

35 • Situația umanitară a refugiaților la frontierele externe ale UE

Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

[2020/2523(RSP)]

49 • Un internet mai bun pentru copii

Declarație a Comisiei

[2020/2547(RSP)]

72 • Coronavirus: garantarea drepturilor fundamentale și asigurarea unui răspuns
european coordonat

Declarație a Comisiei

[2020/2565(RSP)]



joi, 13 februarie 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

9 9joi, 13 februarie 2020
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09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOT urmat de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

47 • Strategia „De la fermă la consumator” - rolul-cheie al fermierilor și al zonelor rurale

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Comisia
Strategia „de la fermă la consumator” – rolul esențial al fermierilor și al zonelor rurale

[2020/2542(RSP)]

54 À • Guineea Conakry, în special violențele față de protestatari

RC B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020,
B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Problema muncii copiilor în minele din Madagascar

B9-0101/2020, RC B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020,
B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

42 • 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)

25 À«««I - Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO)

Raport Roberta Metsola (A9-0022/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

26 À - Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii

Propunere de rezoluţie

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15.00 - 16.00     
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65 • Siguranța rutieră

Declarație a Comisiei

[2020/2563(RSP)]



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură) 
Termene de depunere

11 11
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 171 din Regulamentul de

procedură)

 
 

luni, 10 februarie 2020

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 11 februarie 2020

 

09.00 - 12.30

 

15.00 - 23.00

 

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

647.408/OJ 647.408/OJ

Comisia (inclusiv răspunsurile) :40'

Autor (comisie) (2 x 5') :10'

Autorul (grupul politic) :2'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Deputaţi :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 30' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 15', ECR : 13' 30, GUE/NGL : 9' 30, NI :
7' 30

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportori :6'

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

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Deputaţi :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 21', Renew : 14', ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 5' 30

Preşedintele Băncii Centrale Europene (inclusiv răspunsurile) :10'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :35'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :45'

Raportori :6'

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

„Catch the eye” (8 x 5') :40'

Deputaţi :179' 30

PPE : 45' 30, S&D : 36' 30, Renew : 24' 30, ID : 19' 30, Verts/ALE : 17' 30, ECR : 16' 30, GUE/NGL : 11', NI
: 8' 30



miercuri, 12 februarie 2020

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

joi, 13 februarie 2020

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

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

647.408/OJ 647.408/OJ

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Participanți la dezbaterea tematică :4'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :30'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :60'

Raportori :6'

Autor (comisie) :5'

„Catch the eye” (7 x 5') :35'

Deputaţi :210' 30

PPE : 54', S&D : 43', Renew : 28' 30, ID : 23', Verts/ALE : 20' 30, ECR : 19', GUE/NGL : 13', NI : 9' 30

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

Autor (comisie) :5'

„Catch the eye” :5'

Autorii propunerilor 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 : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

„Catch the eye” :5'

Deputaţi :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', ID : 3' 30, Verts/ALE : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 2' 30



Termene de depunere

 
 

luni, 10 februarie 2020

 

 

marţi, 11 februarie 2020

 

14 14Termene de depunere

647.408/OJ 647.408/OJ

45 À • Procesele decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și libera circulație a bunurilor și
a serviciilor - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000008/2020 - B9-0007/20)

- Propunere de rezoluţie vineri, 7 februarie, 12.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 10 februarie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 11 februarie, 16.00

51 À • Revizuirea liniilor directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene - Întrebare cu solicitare de
răspuns oral (O-000012/2020 - B9-0008/2020)

- Propuneri de rezoluție miercuri, 4 martie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 9 martie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 9 martie, 20.00

66 À • Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun a
Uniunii

- Amendamente vineri, 7 februarie, 12.00

60 À • Mandatul propus pentru negocierea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Nord - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei

- Propunere de rezoluţie vineri, 7 februarie, 12.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 10 februarie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 11 februarie, 16.00

12 À • Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție)  - Raport Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

- Amendamente miercuri, 5 februarie, 13.00

24 À • Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție)  - Raport Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

- Amendamente miercuri, 5 februarie, 13.00

11 À • Banca Centrală Europeană – raport anual 2018  - Raport Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Amendamente miercuri, 5 februarie, 13.00

16 À • Comerțul ilegal cu animale de companie în UE - Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000010/2020 -
B9-0003/2020)  (O-000011/2020 - B9-0004/2020)

- Propunere de rezoluţie miercuri, 5 februarie, 13.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie luni, 10 februarie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 11 februarie, 16.00



miercuri, 12 februarie 2020

 

 

joi, 13 februarie 2020

 

Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal

 

15 15Termene de depunere

647.408/OJ 647.408/OJ

48 À • Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Plumbul și compușii acestuia

- Amendamente vineri, 7 februarie, 12.00

18 À • O strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume - Propuneri de rezoluție

- Propuneri de rezoluție miercuri, 5 februarie, 13.00

- Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de
rezoluţie

luni, 10 februarie, 20.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 10 februarie, 21.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 11 februarie, 16.00

26 À • Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii - Întrebare cu
solicitare de răspuns oral (O-000006/2020 - B9-0005/2020)

- Propunere de rezoluţie miercuri, 5 februarie, 13.00

- Amendamente la propunerea de rezoluţie vineri, 7 februarie, 12.00

25 À • Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO)  - Raport Roberta Metsola (A9-0022/2019)

- Amendamente; respingere miercuri, 5 februarie, 13.00

54 À • Guineea Conakry, în special violențele față de protestatari

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 10 februarie, 20.00

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

miercuri, 12 februarie, 13.00

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

miercuri, 12 februarie, 14.00

53 À • Problema muncii copiilor în minele din Madagascar

- Propuneri de rezoluţie (articolul 144 din Regulamentul de procedură) luni, 10 februarie, 20.00

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

miercuri, 12 februarie, 13.00

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

miercuri, 12 februarie, 14.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 10 februarie, 20.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 11 februarie, 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, 12 februarie, 19.00


	luni, 10 februarie 2020
	17.00 - 23.00     
	Dezbatere comună - Lista proiectelor de interes comun a Uniunii și revizuirea orientărilor TEN-E


	marţi, 11 februarie 2020
	09.00 - 12.30     
	Dezbatere comună - Vietnam

	15.00 - 23.00     

	miercuri, 12 februarie 2020
	09.00 - 11.50     
	12.00 - 14.00     VOT urmat de explicarea voturilor
	15.00 - 23.00     

	joi, 13 februarie 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
	15.00 - 16.00     
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