
19/01/16 574.582/OJ

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN

2014 2019

Document de şedinţă

ORDINE DE ZI

marţi, 19 ianuarie 2016



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
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09.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 12.20 Dezbateri

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 23.00 Dezbateri

39 • Bilanțul Președinției luxemburgheze

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2015/2964(RSP)]

33 À • Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

Raport Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Raport referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

[2015/2147(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

76 - Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Czesław Adam Siekierski

Raport Heidi Hautala (A8-0004/2016)

Report referitor la cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Czesław Adam Siekierski

[2015/2241(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

75 - Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Czesław Adam Siekierski

Raport Heidi Hautala (A8-0005/2016)

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Czesław Adam Siekierski

[2015/2268(IMM)]

Comisia pentru afaceri juridice

32 À«««I - Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea
Mediterană

Raport Gabriel Mato (A8-0367/2015)

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Comisia pentru pescuit

20 À - Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței

Raport Werner Langen (A8-0368/2015)

[2015/2140(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare



 

15.00 - 23.00     
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61 À - Rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor
fundamentale ale UE

Raport Julie Ward (A8-0373/2015)

[2015/2139(INI)]

Comisia pentru cultură și educație

29 À - Bilanțul și provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare

Raport Burkhard Balz (A8-0360/2015)

[2015/2106(INI)]

Comisia pentru afaceri economice și monetare

14 À - Factorii externi care reprezintă obstacole în calea antreprenoriatului femeilor europene

Raport Barbara Matera (A8-0369/2015)

[2015/2111(INI)]

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

42 À - Politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor

Raport Marek Plura (A8-0366/2015)

[2015/2088(INI)]

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

33 À - Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

Raport Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

[2015/2147(INI)]

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

46 • Concluziile reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 2015

Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2015/2989(RSP)]

65 À • Situația din Polonia

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2015/3031(RSP)]

O serie de intervenţii ale liderilor grupurilor politice
Două serii de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
Votul va avea loc în cursul sesiunii plenare, februarie I

68 À • Procesul de pace din Columbia

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

[2015/3033(RSP)]

82 • Situația din Siria

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

[2016/2517(RSP)]
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83 • Situația din Arabia Saudită și Iran

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

[2016/2518(RSP)]

45 À«««I • Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor
penale

Raport Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi
prezent la proces în cadrul procedurilor penale

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

17 «««I • Echipamentele individuale de protecție

Raport Vicky Ford (A8-0148/2015)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind echipamentele individuale de protecție

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

15 «««I • Aparatele consumatoare de combustibili gazoși

Raport Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

16 «««I • Instalațiile pe cablu

Raport Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind instalațiile pe cablu

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
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