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Alegerea Comisiei 2019 - 2024 
După ce Președintele ales von der Leyen își va prezenta echipa și programul miercuri
dimineață, deputații vor vota Colegiul comisarilor.
 
 
Situația de urgență privind clima: PE va promova neutralitatea
climatică până în 2050 
COP25 și situația de urgență privind clima vor fi dezbătute marți, deputații urmând să
voteze separat joi asupra celor două chestiuni. 
 
 
Ceremonia de decernare a Premiului Lux Film 2019 
Președintele PE David Sassoli va dezvălui câștigătorul Premiului Lux pentru cinema
miercuri, în hemiciclul din Strasbourg, în prezența regizorilor celor trei filme.
 
 
Oleg Sențov își va primi Premiul Saharov  
Parlamentul va organiza pe 26 noiembrie o ceremonie de decernare a Premiului
Saharov 2018 laureatului Oleg Sențov, eliberat recent dintr-o închisoare din Rusia. 
 
 
Încetarea violenței împotriva femeilor: aderarea UE la Convenția de la
Istanbul 
 
Deputați vor dezbate luni și vor vota joi o rezoluție asupra Convenției de la Istanbul și
asupra altor masuri necesare pentru a combate violența împotriva femeilor.
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi 
Alte subiecte pe ordinea de zi
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2019-11-25

 
 

Şedinţe plenare
21-11-2019 - 18:12
Referinţa nr.: 20191118BRI66836

3

5

6

8

9

11

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume DUCH GUILLOT
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

1 I 12

http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2019-11-25


.
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Proiect de ordine de zi
Sesiunea plenară în direct - EP Live
Conferințe de presă și alte evenimente
EP Multimedia Centre
EP Newsbub

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74007 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/plenary/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/schedule/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.epnewshub.eu


Alegerea Comisiei 2019 - 2024
 
După ce Președintele ales von der Leyen își va prezenta
echipa și programul miercuri dimineață, deputații vor vota
Colegiul comisarilor.
 
Conferința președinților (Președintele David Sassoli și liderii grupurilor politice) au declarat
finalizat procesul de audiere al comisarilor desemnați joi, 21 noiembrie. Audierile publice ale
comisarilor desemnați, care au stabilit capacitatea lor de a-si exercita funcțiile, au avut loc în
fața comisiilor competente ale PE, între 30 septembrie - 8 octombrie, și pe 14 noiembrie pentru
trei candidați înlocuiți.
 
 
 Parlamentul va aproba (sau va respinge) întreaga listă de candidați propusă de Președintele
ales și de Consiliu, cu majoritate simplă, într-un vot prin apel nominal, miercuri, la ora 12:00
(13:00 ora României).  Votul  va avea loc după ce Președintele ales al  Comisiei  Europene,
Ursula von der Leyen, își va prezenta echipa și programul și se va încheia dezbaterea ulterioară
cu deputații.
 
 
 Dacă va fi aleasă, noua Comisie Europeană își va prelua oficial mandatul la 1 decembrie 2019.
 
Cod de procedură: Prezentare - 2019/2801(RSP), Alegere 2019/2109(INS)
 
Dezbatere: miercuri, 27 noiembrie 
 
Vot: miercuri, 27 noiembrie
 
Procedură: alegerea Comisiei Europene
 
Conferință  de  presă:  miercuri,  27  noiembrie,  de  la13.30  la  14.30,  cu  David  SASSOLI,
Președintele  Parlamentului  European,  și  Ursula  VAN DER LEYEN,  Președintele  ales  al
Comisiei  Europene
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_ro
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_ro#orientri-politice
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2109(INS)


Mai multe informaţii

Site-ul audierilor comisarilor desemnați
Fișă de procedură (prezentare)

EP Think Tank: „Controlul parlamentar asupra Comisiei Europene: implementarea dispozițiilor
tratatului” (EN)

EP Think Tank: „Comisia ca administrație responsabilă”

Regulamentul de procedură al Parlamentului - Articolul 125 - Alegerea Comisiei
Materiale fotografice, video și audio gratuite - alegerea Comisiei

Materiale fotografice, video și audio gratuite - audierile Comisarilor desemnați 2019
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/audierile-pentru-comisie-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2801(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642267/EPRS_ATA(2019)642267_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_RO.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk


Situația de urgență privind clima: PE va promova
neutralitatea climatică până în 2050
 
COP25 și situația de urgență privind clima vor fi dezbătute
marți, deputații urmând să voteze separat joi asupra celor
două chestiuni. 
 
Înaintea Conferinței ONU pentru schimbările climatice COP25 de la Madrid din 2-13 decembrie,
deputații vor discuta luni o rezoluție prin care solicită UE să-și prezinte strategia de atingere a
neutralității climatice până în 2050. Acest lucru ar garanta că UE va rămâne un lider mondial în
lupta împotriva schimbărilor climatice. Într-o dezbatere separată luni asupra crizei climatice
actuale, PE va examina o moțiune pentru situația de urgență climatică și de mediu. Parlamentul
va vota apoi separat cele două rezoluții în cursul zilei de joi.
 
Proiectul  de  rezoluție  privind  COP25  solicită  ca  Pactul  ecologic  european,  anunțat  de
președintele ales al  Comisiei  Europene,  Ursula von der  Leyen,  să includă un obiectiv  de
reducere a emisiilor cu 55% până în 2030, pentru a putea atinge obiectivul de neutralitate
climatică până în 2050.
 
O delegație a Parlamentului European va participa între 9-14 decembrie la conferința COP25 de
la Madrid.
 
Cod de procedură: 2019/2712(RSP)
 
Dezbatere: luni, 25 noiembrie 
 
Vot: joi, 28 noiembrie
 
Procedură: rezoluție
 
Mai multe informaţii
Fișă de procedură
Site-ul web ONU al COP25
Comunicat de presă în urma votului în Comisia pentru mediu (06.11.2019)

EP Research briefing asupra COP25

Materiale fotografice, video și audio gratuite
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2712(RSP)&l=en
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk


Ceremonia de decernare a Premiului Lux Film
2019
 
Președintele PE David Sassoli va dezvălui câștigătorul
Premiului Lux pentru cinema miercuri, în hemiciclul din
Strasbourg, în prezența regizorilor celor trei filme.
 
Final is te le  din  acest  an  sunt  f i lmele  Cold  Case  Hammarskjöld  (coproducț ie
Danemarca/Norvegia/Suedia/Belgia) de Mads Brügger,  God Exists,Her Name Is Petrunya
(coproducție Macedonia de Nord/Belgia/Slovenia/Croația/Franța) de Teona Mitevska și The
Realm (coproducție Spqniq/Franța) de Rodrigo Sorogoyen.
 
Parlamentul European asigură cheltuielile de subtitrare a celor trei filme în toate cele 24 de limbi
oficiale UE și produce un pachet digital cinema pentru fiecare stat membru.
 
Filmul care va câștiga Premiul Lux Film 2019 urmează să fie adaptat pentru persoanele cu
deficiențe de vedere și de auz și va primi sprijin pentru promovare internațională. Câștigătorul
este desemnat prin vot de către deputații europeni.
 
Miercuri,  27  noiembrie,  de  la  ora  locală  15.30  (16.30  ora  României)  este  programată  o
conferință de presă la Strasbourg cu vicepreședintele PE, Klara Dobrev (S&D, HU), Sabine
Verheyen (PPE, DE), președinta comisiei de cultură, și regizorii celor trei filme.
 
Premiul Lux Film este dedicat promovării cinematografiei europene prin sprijinirea diseminării
producțiilor europene și provocarea unor dezbateri la nivel european pe probleme politice și
sociale majore. Premiul se acordă din 2007.
 
Ceremonia de decernare a premiului: miercuri, 27 noiembrie la ora 13.00 (14.00 ora României)
 
Procedură: ceremonie de decernare a premiului
 
Conferință de presă: miercuri, 27 noiembrie, de la ora 15.30 (16.30- ora României)
 
#LuxPrize @LuxPrize
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http://luxprize.eu/home


Mai multe informaţii
Site-ul Premiului Lux Film

Cold Case Hammarskjöld

God Exists, Her Name Is Petrunya

The Realm

Materiale audio și fotografice gratuite
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http://luxprize.eu/home
http://luxprize.eu/home
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1078
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk


Oleg Sențov își va primi Premiul Saharov 
 
Parlamentul va organiza pe 26 noiembrie o ceremonie de
decernare a Premiului Saharov 2018 laureatului Oleg
Sențov, eliberat recent dintr-o închisoare din Rusia. 
 
Regizorul de film ucrainean Oleg Sențov a fost laureat al Premiului Saharov anul trecut. Până
de curând, el executa o condamnare de 20 de ani de închisoare în Rusia pentru „complotarea
unor acte teroriste” împotriva regimului „de facto” al Rusiei din Crimeea. El a fost eliberat la 7
septembrie, în urma unei schimbări de prizonieri între Rusia și Ucraina. uniți
 
Ceremonia de decernare a premiului în hemiciclul de la Strasbourg, la care va fi prezent domnul
Sențov,  va  avea  loc  marți,  26  noiembrie,  între  orele  12.00  și  12.30  (13.00  și  13.30  ora
României).
 
 
Premiul  Saharov  pentru  libertatea  de  gândire  este  acordat  în  fiecare  an  de  Parlamentul
European.  A  fost  înființat  în  1988  pentru  a  onora  persoanele  și  organizațiile  care  apără
drepturile  omului  și  libertățile  fundamentale.
 
Ceremonia de decernare a premiului: marți, 26 noiembrie 
 
Procedură: ceremonie de decernare a premiului
 
Conferință de presă: marți, 26 noiembrie, la 12.45 (13.45 ora locală), cu participarea lui Oleg
Sențov și a Președintelui PE David Sassoli
 
Mai multe informaţii
Declarația Președintelui PE David Sassoli cu ocazia eliberării laureatului Premiului Saharov,
Oleg Sențov (07.09.2019)
Site-ul Premiului Saharov pentru libertatea de gândire
Premiul Saharov 2018
Pachet multimedia: Premiul Saharov 2018
Foști laureați
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181023IPR17126/oleg-sentsov-awarded-the-2018-sakharov-prize
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190830IPR60003/statement-by-president-sassoli-on-sakharov-prize-winner-oleg-sentsov-s-release
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/premiul-saharov-2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/laureates/since-2010.html


Încetarea violenței împotriva femeilor: aderarea
UE la Convenția de la Istanbul
 
 
Deputați vor dezbate luni și vor vota joi o rezoluție asupra
Convenției de la Istanbul și asupra altor masuri necesare
pentru a combate violența împotriva femeilor.
 
Luni, 25 noiembrie, Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, deputații
vor organiza o dezbatere plenară privind aderarea UE la Convenția de la Istanbul. Este de
așteptat ca aceștia să îndemne statele membre care încă nu au ratificat Convenția să o facă
fără întârziere și să ia toate măsurile legislative și politice necesare pentru a stopa violența
împotriva femeilor și fetelor. Dezbaterea va rezulta într-o rezoluție ce va fi supusă la vot joi.
 
 
 Pentru a marca această zi internațională, clădirea PE de la Strasbourg va fi iluminată luni seara
în portocaliu.
 
Background
 
Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor,
cunoscută și sub numele de Convenția de la Istanbul, este primul instrument internațional
obligatoriu din punct de vedere juridic pe această temă. Aceasta stabilește un cadru cuprinzător
de măsuri pentru prevenirea violenței, sprijinirea victimelor și pedepsirea autorilor.
 
 
 Deși UE a semnat Convenția la 13 iunie 2017, șapte state membre încă nu au ratificat-o:
Bulgaria, Cehia, Ungaria, Lituania, Letonia, Slovacia și Regatul Unit.
 
 
 
Cod de procedură: 2019/2855(RSP)
 
Dezbatere: luni, 25 noiembrie
 
Vot: joi, 28 noiembrie
 
Procedură: rezoluție non-legislativă
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https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures


Mai multe informaţii
Rezoluția PE din 12 septembrie 2107 privind aderarea UE la Convenția de la Istanbul

EP Think Tank: Violența împotriva femeilor în UE: situația actuală (02.09.2019) (EN)

Materiale audio și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk
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Alte subiecte pe ordinea de zi
 
Alte subiecte pe ordinea de zi
 

Vot final pentru bugetul UE pe anul viitor, miercuri, 27 noiembrie (fișă de procedură)
 
Bugetul  pe  termen  lung,  schimbările  climatice  -  pregătirile  pentru  summit-ul
european; dezbatere marți, 26 noiembrie; proiect de ordine de zi a Consiliului din 12-
13 decembrie
 
Drepturile copilului într-o lume globală și digitală; dezbatere miercuri, 13 noiembrie;
vot marți, 26 noiembrie
 
Deputații vor vota mandate noi (Franța, Luxemburg) și reînnoite (Germania, Grecia,
Olanda) pentru membri ai Curții de conturi - marți, 26 noiembrie
 
Deputații  vor  solicita  reconciliere  pentru  a  stopa  ciocnirile  violente  din  Bolivia;
dezbatere  miercuri,  13  noiembrie;  vot  joi,  28  noiembrie
 
Protejarea agriculturii de tarifele SUA în urma hotărârii Airbus; dezbatere luni, 25
noiembrie; vot joi, 28 noiembrie (fișă de procedură)
 
PE va aproba 4,5 milioane de euro ca ajutor UE pentru Grecia în urma pierderilor
provocate de ciclon; vot miercuri, 27 noiembrie
 
Protejarea moștenirii culturale de fenomene meteorologice extreme; dezbatere marți,
26 noiembrie
 
Afaceri  externe:  ultima dezbatere  în  plen  cu  Federica  Mogherini  -  miercuri,  27
noiembrie
 
30 de ai de libertate și democrație: deputații vor comemora Revoluția de catifea;
dezbatere luni, 25 noiembrie
 
PE va reacționa față de acțiunea Rusiei împotriva judecătorilor lituanieni; dezbatere
luni, 25 noiembrie; vot joi, 28 noiembrie
 
Rezoluții privind drepturile omului; dezbateri și vot joi, 28 noiembrie
 
Acordul  UE-Ucraina de modificare  a  preferințelor  comerciale  pentru  carnea de
pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute în Acordul de asociere UE-
Ucraina; vot marți, 26 noiembrie
 
Discriminarea publică și discursul instigator la ură împotriva persoanelor LGBTI,
inclusiv zonele libere LGBTI; declarație a Comisiei; dezbatere marți, 26 noiembrie
 
Criza  Organului  de  Apel  al  OMC;  declarație  a  Comisiei;  dezbatere  marți,  26
noiembrie;  vot  asupra  rezoluției  joi,  28  noiembrie
 
Acordul  UE /  SUA asupra  cotelor  de  carne  de  vită  de  înaltă  calitate;  rezoluție
legislativă;  vot  joi,  28  noiembrie
 
Protecția apărătorilor pădurilor și ai mediului în UE; declarație a Comisiei; dezbatere
joi, 28 noiembrie
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Răspunsul UE cu privire la vremea extremă și impactul său asupra zonelor urbane și
a patrimoniului cultural; declarație a Comisiei și dezbatere marți, 26 noiembrie
 
Interferențe din țări terțe asupra democrației și alegerilor din țările UE; dezbatere
tematică miercuri, 27 noiembrie
 
Negocierile UE-ACP în curs pentru un nou acord de parteneriat; dezbatere joi, 28
noiembrie
 

Şedinţe plenare

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume DUCH GUILLOT
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

12 I 12


