
 

Newsletter sesiune plenară
Strasbourg, 16-19 decembrie 2019
 
Ilham Tohti își va primi Premiul Saharov 2019 
Ilham Tohti, intelectual și apărător al drepturilor omului uigur, va primi Premiul Saharov
2019 pentru libertatea de gândire în cadrul unei ceremonii ce va avea loc miercuri.
 
 
 
Parlamentul va alege următorul Ombudsman European 
Parlamentul va alege marți prin vot secret Ombudsmanul European, pentru un mandat
de cinci ani. În cursă se află cinci candidați.
 
 
Parlamentul va dezbate concluziile summit-ului UE 
Deputații vor analiza miercuri dimineață rezultatele summit-ului din 12-13 decembrie,
într-o dezbatere cu Președintele Consiliului European și cel al Comisiei.
 
 
Tratatul de la Lisabona și Carta drepturilor fundamentale: 10 ani de
reforme-cheie ale UE 
Miercuri dimineață, deputații vor sărbători reformele care au sporit democrația și au
întărit Parlamentul, iar in același timp au extins drepturile cetățenilor europeni.
 
 
Comemorarea a treizeci de ani de la Revoluția din decembrie 1989 în
Parlamentul European 
Deputații vor comemora cea de treizecea aniversare a Revoluției române din
decembrie 1989 luni seara în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg.
 
 
Îmbunătățirea bunăstării animalelor în timpul transportului 
În urma eșuării unei nave ce transporta oi în largul coastelor României, deputații vor
dezbate asupra modalităților de a proteja mai bine animalele transportate către țări din
afara UE.
 
 
Utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE în statele membre 
În urma informărilor privind acapararea de terenuri și abuzul de putere în unele state
membre, deputații vor solicita Comisiei să propună măsuri pentru o mai bună protecție
a finanțelor UE.
 
 

Şedinţe plenare
12-12-2019 - 16:08
20191205BRI68448

3

5

7

8

9

10

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 13



Rapoarte ale deputaților români 
Rapoarte ale deputaților români
 
 
Alte subiecte pe ordinea de zi 
Alte subiecte pe ordinea de zi
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/ro/agenda/briefing/2019-12-16
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Date de contact 
 
 

12

13

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//news/ro/agenda/briefing/2019-12-16
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/agendas.html
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Ilham Tohti își va primi Premiul Saharov 2019
 
Ilham Tohti, intelectual și apărător al drepturilor omului
uigur, va primi Premiul Saharov 2019 pentru libertatea de
gândire în cadrul unei ceremonii ce va avea loc miercuri.
 
 
Ilham Tohti,  în  prezent  condamnat  la  închisoare pe viață în  China în  urma acuzațiilor  de
separatism, va fi reprezentat de către fiica sa, Jewher Ilham. Premiul în va fi decernat de către
Președintele PE, David Sassoli, într-o ceremonie care va avea loc în plen miercuri la prânz.
 
Președintele Sassoli  și  Jewher Ilham vor susține apoi o conferință de presă imediat după
ceremonia de decernare a premiului, cu începere de la ora locală 12.40 (13.40 ora României),
în sala de conferințe de presă Daphne Caruana Galizia a Parlamentului.
 
Puteți urmări atât ceremonia, cât și conferința de presă în direct pe EP Live și EbS+.
 
Ceilalți finaliști ai Premiului Saharov din acest an au fost:
 

Activistul politic și apărătorul drepturilor omului brazilian ucis Marielle Franco, liderul
și ecologistul brazilian Chief Raoni, și ecologistul și apărătorul drepturilor omului
brazilian Claudelice Silva dos Santos
 
The Restorers, un grup de cinci studenți din Kenia - Stacy Owino, Cynthia Otieno,
Purity Achieng, Mascrine Atieno și Ivy Akinyi - care au creat i-Cut, o aplicație menită
să ajute femeile care au suferit de pe urma mutilării genitale
 

Membrii Comisiei pentru afaceri externe, ai Comisiei pentru dezvoltare și ai Subcomisiei pentru
drepturile omului vor avea de asemenea o discuție cu Jewher Ilham, luni 16 decembrie între
19.00-20.30 ora locală.
 
Background 
 
 
 
Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, numit în onoarea fizicianului și dizidentului politic
rus Andrei Saharov, este decernat în fiecare an de către Parlamentul European. A fost creat în
anul 1988 pentru a recompensa persoane și organizații de militează pentru drepturile omului și
libertățile fundamentale.
 
Ceremonie: miercuri, 18 decembrie 
 
Procedură: ceremonie de decernare a premiului
 
Conferință de presă: miercuri, 18 decembrie, între 12.40-13.10 ora locală (13.40-14.10 ora
României), cu participarea Președintelui PE David Sassoli și a lui Jewher Ilham
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=12/12/2018
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191008IPR63719/sakharov-prize-2019-meps-choose-the-finalists


Mai multe informaţii
Comunicat de presă: Ilham Tohti a câștigat Premiul Saharov 2019 (24.10.2019) (EN)
Site-ul Premiului Saharov pentru libertatea de gândire
Pachet audiovizual: declarația Președintelui comisiei AFET David McAllister cu ocazia
anunțului celor trei finaliști ai Premiului Saharov 2019

Rețeaua Premiului Saharov
Materiale audio, video și fotografice gratuite - Premiul Saharov 2019
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191018IPR64639/ilham-tohti-awarded-the-2019-sakharov-prize
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/home/the-prize.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-shortlist-of-3-candidates-sakharov-prize-2019_I178341-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-shortlist-of-3-candidates-sakharov-prize-2019_I178341-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vote-shortlist-of-3-candidates-sakharov-prize-2019_I178341-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/sakharov-prize-network/sakharov-prize-network.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2019_13234_pk


Parlamentul va alege următorul Ombudsman
European
 
Parlamentul va alege marți prin vot secret Ombudsmanul
European, pentru un mandat de cinci ani. În cursă se află
cinci candidați.
 
La începutul fiecărui mandat, Parlamentul alege Ombudsmanul European. Acesta
 
efectuează anchete în cazurile de administrare defectuoasă de către instituțiile, organele, oficiile
și agențiile UE, acționând din proprie inițiativă sau pe baza plângerilor venite de la cetățenii UE.
 
Votul secret va avea loc marți, 17 decembrie la prânz, iar o eventuală rundă a doua și a treia
miercuri. Candidatul câștigător are nevoie de majoritatea voturilor exprimate (cei cinci candidați
).
 
În  cadrul  audierii  publice din  3 decembrie,  deputații  au chestionat  candidații  cu privire  la
planurile  lor  pentru  funcția  de  Ombudsman al  UE,  bazate  pe  imparțialitate,  vizibilitate  și
transparență.  .
 
Background 
 
Actualul Ombudsman este irlandeza Emily O’Reilly. Aceasta și-a început mandatul în iulie 2013
și a fost prima femeie Ombudsman. Predecesorii său a fost Jacob Söderman (1995-2003) și
Paraskevas Nikiforos Diamandouros (2003-2013).
 
Vot: marți 17 decembrie, și eventual miercuri 18 decembrie 
 
Procedură: alegerea Ombudsmanului
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191022IPR64828/election-of-eu-ombudsman
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68250/members-heard-candidates-for-the-next-of-eu-ombudsman
https://www.ombudsman.europa.eu/ro/emily-oreilly
https://www.ombudsman.europa.eu/ro/history/past-ombudsmen/1/biography/en
https://www.ombudsman.europa.eu/ro/history/past-ombudsmen/2/biography/ro


Mai multe informaţii

Website: alegerea Ombudsmanului European în 2019

Profilul candidaților

Audierea candidaților în Comisia pentru petiții (03.12.2019)

Website: Ombudsmanul European

Alegerea Ombudsmanului- Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Comunicat de presă: Comisia PETI îndeamnă Ombudsmanul UE să continue anchetarea
transparenței Consiliului și a Comisiei (EN)

Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/ro/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/ro/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/ro/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/ro/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/ro/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/ro/candidates/candidates.html
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/ro/candidates/candidates.html
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/ro/hearings/hearings.html
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/ro/hearings/hearings.html
https://www.ombudsman.europa.eu/ro/home
https://www.ombudsman.europa.eu/ro/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-231_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191111IPR66225/ombudsman-should-continue-inquiring-into-council-and-commission-s-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191111IPR66225/ombudsman-should-continue-inquiring-into-council-and-commission-s-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191111IPR66225/ombudsman-should-continue-inquiring-into-council-and-commission-s-transparency
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Parlamentul va dezbate concluziile summit-ului
UE
 
Deputații vor analiza miercuri dimineață rezultatele summit-
ului din 12-13 decembrie, într-o dezbatere cu Președintele
Consiliului European și cel al Comisiei.
 
În  cadrul  reuniunii,  Consiliul  European dorește  finalizarea  poziției  sale  asupra  strategiei
climatice pe termen lung, cu scopul atingerii neutralității climatice până în 2050. Cu o zi înaintea
debutului  summit-ului,  Parlamentul  a organizat  o ședință plenară extraordinară cu ocazia
prezentării  de către Comisie a primei  comunicări  pe tema Pactului  ecologic european.
 
Liderii  UE vor discuta de asemenea bugetul 2021-2027, și vor susține un schimb de opinii
asupra Conferinței privind viitorul Europei, precum și asupra unor chestiuni de politică externă.
 
Într-un context extins al reuniunii, Summit-ul Euro UE27 va avea loc pe 13 decembrie pentru a
analiza evoluțiile uniunii economice și monetare, în urma rezultatelor în urma întâlnirii recente a
Eurogrupului din 4 decembrie.
 
Dezbatere: miercuri, 18 decembrie
 
Mai multe informaţii
Proiect de ordine de zi a Consiliului European, 12-13 decembrie 2019

Proiect de ordine de zi a reuniunii EU27 privind Brexit-ul, 13 decembrie 2019
Proiect de ordine de zi a summit-ului Euro, 13 decembrie 2019

Comunicat de presă: „Brexit: Liderii grupurilor politice din PE susțin o extindere flexibilă până la
31/1/20” (24.10.2019) (EN)

Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20191203IPR68087/pactul-ecologic-pentru-europa-primele-reactii-ale-eurodeputatilor
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191007IPR63549/delaying-long-term-eu-investment-plan-would-harm-citizens-and-businesses
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2019/12/04/https:/www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2019/12/04/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2019/12/04/https:/www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2019/12/04/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/12/12-13/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/12/12-13/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2019/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/euro-summit/2019/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/euro-summit/2019/12/13/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191024IPR65002/brexit-ep-group-leaders-support-a-flexible-extension-until-31-1-20
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191024IPR65002/brexit-ep-group-leaders-support-a-flexible-extension-until-31-1-20
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191024IPR65002/brexit-ep-group-leaders-support-a-flexible-extension-until-31-1-20
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-12-and-13-december-2019_13803_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-12-and-13-december-2019_13803_pk


Tratatul de la Lisabona și Carta drepturilor
fundamentale: 10 ani de reforme-cheie ale UE
 
Miercuri dimineață, deputații vor sărbători reformele care
au sporit democrația și au întărit Parlamentul, iar in același
timp au extins drepturile cetățenilor europeni.
 
Într-o ședință oficială miercuri, comemorând 10 ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona, Președintele Sassoli va susține un scurt discurs despre importanța acestor reforme-
cheie. O rundă de intervenții ale liderilor grupurilor politice va încheia dezbaterea.
 
Tratatul a introdus un nivel mai ridicat de control parlamentar și responsabilitate democratică și
a sporit  competențele legislative și  bugetare ale Parlamentului.  Tratatul  a recunoscut,  de
asemenea, că PE este „compus din reprezentanți ai cetățenilor Uniunii Europene” și i-a dat
puterea de a alege președintele Comisiei.
 
Tratatul de la Lisabona a recunoscut egalitatea democratică, democrația reprezentativă și
democrația  participativă  ca  principii  fundamentale  ale  UE și  a  făcut  din  Carta  drepturilor
fundamentale  un  document  obligatoriu  din  punct  de  vedere  juridic.  Carta  reunește  toate
drepturile personale, civice, politice, economice și sociale de care beneficiază cetățenii Uniunii
Europene.
 
Dezbatere: miercuri, 18 decembrie
 
Mai multe informaţii
Fișe descriptive despre Uniunea Europeană; Tratatul de la Lisabona
EP Research: „Consiliul European în Tratatul de la Lisabona: cum a evoluat instituția începând
cu 2009” (EN)

EP Research:” Implementarea Cartei drepturilor fundamentale în cadrul instituțional al UE ”
(EN)

Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de
instituire a Comunităţii Europene (13.12.2007)

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (26.10.2012)

Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/powers-and-procedures/the-lisbon-treaty
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642806/EPRS_STU(2019)642806_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642806/EPRS_STU(2019)642806_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642806/EPRS_STU(2019)642806_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Comemorarea a treizeci de ani de la Revoluția
din decembrie 1989 în Parlamentul European
 
Deputații vor comemora cea de treizecea aniversare a
Revoluției române din decembrie 1989 luni seara în plenul
Parlamentului European reunit la Strasbourg.
 
Dezbaterea va avea loc în deschiderea sesiunii plenare, începând cu ora locală 17.00 (18.00
ora României). Comisia Europeană va susține o declarație în plen, urmată de intervenții ale
liderilor grupurilor politice și deputaților.
 
Dezbaterea va fi finalizată cu o rezoluție ce va fi supusă la vot joi, la ora locală 12.00 (13.00 ora
României). Propunerea de rezoluție va fi publicată curând aici, iar textul adoptat va fi disponibil
aici în urma votului de joi.
 
Dezbaterea și votul asupra rezoluției vor putea fi urmărite în direct pe site-ul Parlamentului
European.
 
Dezbatere: luni, 16 decembrie
 
Vot: joi, 19 decembrie
 
Procedura: declarație a Comisiei, dezbatere cu rezoluție
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-submitted.html?tabType=motions
https://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html


Îmbunătățirea bunăstării animalelor în timpul
transportului
 
În urma eșuării unei nave ce transporta oi în largul
coastelor României, deputații vor dezbate asupra
modalităților de a proteja mai bine animalele transportate
către țări din afara UE.
 
Deputații vor discuta marți alături de președinția finlandeză și de Comisie, despre acțiuni care
trebuie  luate  atât  la  nivelul  UE,  cât  și  la  nivel  național  pentru  a  îmbunătăți  siguranța  și
bunăstarea animalelor transportate către țări terțe. Dezbaterea vine ca urmare a accidentului
din 24 noiembrie, când o navă de transport de mărfuri care se îndrepta spre Arabia Saudită a
eșuat lângă portul românesc Midia, ducând la decesul majorității celor 14.600 de oi aflate la
bord.
 
Background
 
În februarie 2019, Parlamentul European a cerut statelor membre ale UE să asigure o mai bună
protecție a animalelor în timpul transportului. În rezoluție, deputații au criticat condițiile precare
din timpul transportului maritim și au solicitat autorităților naționale să intensifice inspecțiile, să
se asigure că navele lor sunt întreținute corespunzător și să adapteze porturile la cerințele
privind bunăstarea animalelor.
 
 
Deputații au insistat, de asemenea, că, dacă normele de transport din țările din afara UE nu
sunt aliniate cu cele ale UE și aplicate în mod corespunzător, transportul animalelor vii către
aceste țări ar trebui interzis.
 
Dezbatere: marți, 17 decembrie
 
Procedură: declarații ale Consiliului și Comisiei
 
Mai multe informaţii
EP Research: Regulamentul privind protecția animalelor în timpul transportului și operațiunilor
conexe (EN)

Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190207IPR25224/meps-urge-eu-states-to-ensure-better-care-of-transported-animals
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0132_RO.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Utilizarea necorespunzătoare a fondurilor UE în
statele membre
 
În urma informărilor privind acapararea de terenuri și
abuzul de putere în unele state membre, deputații vor
solicita Comisiei să propună măsuri pentru o mai bună
protecție a finanțelor UE.
 
Rapoarte recente ale presei au sugerat că oficiali la nivel înalt își abuzează pozițiile pentru a
dobândi sume mari din fondurile agricole și de coeziune ale UE, subminând astfel încrederea
cetățenilor în instituțiile europene.
 
Background 
 
Parlamentul European a solicitat deja măsuri și a atras atenția Comisiei asupra unora dintre
aceste cazuri. În martie 2019, deputații au spus că, în unele state membre, procedurile de
licitație „s-ar fi  putut transforma în proceduri semi-legale, împiedicând concurența loială și,
eventual, permițând frauda”.
 
Dezbatere: marți, 17 decembrie
 
Procedură: întrebare cu solicitare de răspuns oral
 
Mai multe informaţii
Întrebare cu solicitare de răspuns oral: Conflictele de interese și corupția care îngreunează
apărarea intereselor financiare ale UE în statele membre

Comunicat de presă privind raportul de descărcare de gestiune 2017 (26.03.2019)

Rezoluția din 26 martie 2019 privind bugetul general al UE (secțiunile referitoare la „Aspecte
critice care necesită îmbunătățiri” și „Conflicte de interes”)

Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32114/meps-approve-eu-s-spending-in-2017
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32114/meps-approve-eu-s-spending-in-2017
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000041_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000041_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000041_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32114/meps-approve-eu-s-spending-in-2017
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190321IPR32114/meps-approve-eu-s-spending-in-2017
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0242_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0242_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0242_RO.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Rapoarte ale deputaților români
 
Rapoarte ale deputaților români
 
Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între UE și Gambia și Protocolul său de
punere în aplicare - vot miercuri; proiect de rezoluție; fișă de procedură; raportor Carmen Avram
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0026_RO.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0076(NLE)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197651/CARMEN_AVRAM/home


Alte subiecte pe ordinea de zi
 
Alte subiecte pe ordinea de zi
 
Statul de drept în Malta și asasinarea lui Daphne Caruana Galizia - dezbatere marți, vot joi (
comunicat de presă în urma deligației în Malta din 04.12.2019)
 
Parlamentul  va cere reducerea pesticidelor pentru a proteja albinele (Inițiativa UE privind
polenizatorii)  -  dezbatere marți,  vot  miercuri  (proiect  de rezoluție,  fișă de procedură)
 
Parlamentul va condamna „zonele fără LGBTI” din Polonia - dezbatere marți, vot miercuri
 
Parlamentul  va susține măsurile de diminuare a fraudei  TVA privind comerțul  electronic -
dezbatere luni, vot marți (fișă de procedură - cooperarea administrativa pentru combaterea
fraudei TVA; fișă de procedură - cerințe pentru prestatorii de servicii de plată)
 
Deputații  vor  menține presiunea asupra Comisiei  referitor  la  taxarea economiei  digitale  -
dezbatere luni,  vot  miercuri
 
Deputații vor discuta despre situația comunității uigure din China - dezbatere miercuri, vot joi
 
Situația umanitară din Venezuela și criza migrației - dezbatere miercuri
 
Deputații vor denunța violările drepturilor omului din Nicaragua - dezbatere miercuri, vot joi
 
Rezoluții asupra drepturilor omului și democrației - dezbatere și vot joi
 
Asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei - vot joi
 
Numirea membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene - dezbatere luni
 
Compatibilitatea dintre actualul Acord de liber schimb UE-Mercosur și propunerea Comisiei
pentru Pactul ecologic european - dezbatere miercuri
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68278/malta-meps-conclude-fact-finding-visit-to-assess-caruana-galizia-murder-inquiry
http://www.ecomback.ep.parl.union.eu/ecomback/dispatch/emeeting/document?id=10437964&source=PLM&lan=EN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2803(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0413(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0412(CNS)

