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Legendă a procedurilor
Cu excepţia cazului în care Parlamentul dispune altfel, textele examinate sunt supuse la vot în ordinea următoare:
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

À = Termene de depunere ´ = Termene limită dacă se solicită 6 = Textul nu a fost încă adoptat, posibile termene limită.

Cuprins

Cuprins
miercuri, 3 aprilie 2019
14.00 - 15.15
Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
Retragerea Regatului Unit din UE - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
15.15 - 17.30
Dezbatere cu prim-ministrul Suediei, Stefan Löfven, privind viitorul Europei
17.30 - 24.00
Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale - Raport Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești - Raport Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane
- Raport Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Raport Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Relațiile comerciale dintre UE și China - Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
Dezbatere comună - Vămi
Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal - Raport Maria Grapini
(A8-0464/2018)
Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal - Raport Jiří Pospíšil
(A8-0460/2018)
Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere - Raport Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
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joi, 4 aprilie 2019

3

09.00 - 11.20

3

Un produs paneuropean de pensii personale - Raport Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor - Raport David Casa
(A8-0270/2018)
11.30 - 13.30 VOT urmat de explicarea voturilor
Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a
listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea
Regatului Unit din Uniune - Raport Claude Moraes (A8-0047/2019)
Execuția și finanțarea bugetului general al UE pentru 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
- Recomandare Jean Arthuis
Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre - Raport Miroslavs
Mitrofanovs (A8-0177/2019)
Gestionarea deșeurilor - Propunere de rezoluţie
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier Raport Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal
și poziționarea prin intermediul tahografelor - Raport Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier - Raport Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale - Raport Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești - Raport Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane
- Raport Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Raport Gérard Deprez (A8-0436/2018)
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Cuprins

Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal - Raport Maria Grapini
(A8-0464/2018)
Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal - Raport Jiří Pospíšil
(A8-0460/2018)
Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere - Raport Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Un produs paneuropean de pensii personale - Raport Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor - Raport David Casa
(A8-0270/2018)
Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele
membre - Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Fondul social european Plus (FSE+) - Raport Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile - Raport Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Reutilizarea informațiilor din sectorul public - Raport Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)
Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană - Raport Marco Affronte
(A8-0389/2018)
Nivelul minim de formare a navigatorilor - Raport Dominique Riquet (A8-0007/2019)
Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 - Raport Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)
Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne - Raport Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură
prin care se solicită avizul Curții de Justiție cu privire la aderarea UE la Convenția privind prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice
Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale - Raport
Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

Termene de depunere
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1

miercuri, 3 aprilie 2019

1

miercuri, 3 aprilie 2019
14.00 - 15.15
15.15 - 17.30
17.30 - 24.00

Dezbateri
Dezbateri
Dezbateri

14.00 - 15.15
1

• Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

80

• Retragerea Regatului Unit din UE
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2676(RSP)]

15.15 - 17.30
71

• Dezbatere cu prim-ministrul Suediei, Stefan Löfven, privind viitorul Europei
[2019/2672(RSP)]

17.30 - 24.00
57

À «««I

• Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale
Raport Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în
sectorul gazelor naturale
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie

6

À «««I

• Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești
Raport Gabriel Mato (A8-0176/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a
Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Comisia pentru pescuit

41

À «««I

• Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în
vestul Mării Mediterane
Raport Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează
stocuri demersale în vestul Mării Mediterane
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Comisia pentru pescuit
(Votare: 17/01/2019)
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2

23

miercuri, 3 aprilie 2019

À «««I

81

2

• Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate
cetățenilor Uniunii
Raport Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a
documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora
care își exercită dreptul la liberă circulație
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
• Relațiile comerciale dintre UE și China
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2677(RSP)]
Dezbatere comună - Vămi

38

À «««I

• Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
Raport Maria Grapini (A8-0464/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
(Votare: 15/01/2019)

39

«««I

• Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control
vamal
Raport Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a
instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
(Votare: 15/01/2019)

Sfârşitul dezbaterii comune
55

À «««I

2
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• Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere
Raport Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Comisia pentru transport și turism
• Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
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3

joi, 4 aprilie 2019

3

joi, 4 aprilie 2019
09.00 - 11.20
11.30 - 13.30

Dezbateri
VOT urmat de explicarea voturilor

09.00 - 11.20
45

À «««I

• Un produs paneuropean de pensii personale
Raport Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

42

À «««I

• Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor
Raport David Casa (A8-0270/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de
abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

11.30 - 13.30

VOT urmat de explicarea voturilor

73

«««I

- Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor
externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce
privește retragerea Regatului Unit din Uniune
Raport Claude Moraes (A8-0047/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie
să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de
această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

49

«««

- Execuția și finanțarea bugetului general al UE pentru 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din
Uniune
Recomandare Jean Arthuis
[COM(2019)0064 - 2019/0031(APP)]
Comisia pentru bugete
(încă neadoptat)

58

«

- Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
Raport Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței
de muncă ale statelor membre
[COM(2019)0151 - 2019/0056(NLE)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
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4

joi, 4 aprilie 2019

26

4

- Gestionarea deșeurilor
Propunere de rezoluţie
B8-0231/2019
[2019/2557(RSP)]
Articolul 216 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al PE

76

«««I

- Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului
rutier
Raport Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu
privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul
transportului rutier
[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Comisia pentru transport și turism
(Dezbatere: 03/07/2018, votare: 04/07/2018, dezbatere: 27/03/2019)

77

«««I

- Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și
săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor
Raport Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de
conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a
Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor
[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Comisia pentru transport și turism
(Dezbatere: 03/07/2018, votare: 04/07/2018, dezbatere: 27/03/2019)

78

«««I

- Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier
Raport Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la
evoluțiile sectorului
[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Comisia pentru transport și turism
(Dezbatere: 03/07/2018, votare: 04/07/2018, dezbatere: 27/03/2019)

57

À «««I

- Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale
Raport Jerzy Buzek (A8-0143/2018)
[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie

6

À «««I

- Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești
Raport Gabriel Mato (A8-0176/2019)
[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]
Comisia pentru pescuit

41

À «««I

- Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării
Mediterane
Raport Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Comisia pentru pescuit
(Votare: 17/01/2019)
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5

joi, 4 aprilie 2019

5

23

À «««I

- Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii
Raport Gérard Deprez (A8-0436/2018)
[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

38

À «««I

- Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
Raport Maria Grapini (A8-0464/2018)
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
(Votare: 15/01/2019)

39

«««I

55

À «««I

- Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere
Raport Daniela Aiuto (A8-0008/2019)
[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]
Comisia pentru transport și turism

45

À «««I

- Un produs paneuropean de pensii personale
Raport Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

42

À «««I

- Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor
Raport David Casa (A8-0270/2018)
[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

53

«««I

- Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în
statele membre
Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția
bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Comisia pentru bugete
Comisia pentru control bugetar
(Dezbatere: 16/01/2019, votare: 17/01/2019)

37

«««I

- Fondul social european Plus (FSE+)
Raport Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul
social european Plus (FSE+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
(Dezbatere: 15/01/2019, votare: 16/01/2019)

637.886/PDOJ

- Instituirea instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal
Raport Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
(Votare: 15/01/2019)

637.886/PDOJ

6

joi, 4 aprilie 2019

6

54

À «««I

- Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile
Raport Kay Swinburne (A8-0010/2019)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind informatizarea
circulației și a controlului produselor accizabile (reformare)
[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
(Votare: 13/02/2019)

14

À «««I

- Reutilizarea informațiilor din sectorul public
Raport Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea
informațiilor din sectorul public (reformare)
[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie

24

À «««I

- Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană
Raport Marco Affronte (A8-0389/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan
multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor
(CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107
[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]
Comisia pentru pescuit

56

À «««I

- Nivelul minim de formare a navigatorilor
Raport Dominique Riquet (A8-0007/2019)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei
2005/45/CE
[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]
Comisia pentru transport și turism

51

À «««I

- Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023
Raport Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023
[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională

67

«««I

82

637.886/PDOJ

- Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne
Raport Tanja Fajon (A8-0356/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a
controalelor la frontierele interne
[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
(Votare: 29/11/2018)
- Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de
procedură prin care se solicită avizul Curții de Justiție cu privire la aderarea UE la Convenția privind
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice
[2019/2678(RSP)]

637.886/PDOJ

7

75

joi, 4 aprilie 2019

À

637.886/PDOJ

7

- Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale
Raport Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)
Raport referitor la tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii
personale
[2018/2002(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare

637.886/PDOJ

8

8

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de
procedură)
Termene de depunere

637.886/PDOJ

637.886/PDOJ

9

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de procedură)

9

Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 162 din Regulamentul de
procedură)

miercuri, 3 aprilie 2019
14.00 - 15.15

Consiliul (inclusiv răspunsurile)
Comisia (inclusiv răspunsurile)
„Catch the eye”
Deputaţi

:10'
:10'
:5'
:30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30

15.15 - 17.30

Stefan Löfven, prim-ministrul Suediei
Comisia (inclusiv răspunsurile)
Deputaţi

:30'
:10'
:60' 30

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6' 30, ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI :
3'

17.30 - 24.00

Consiliul (inclusiv răspunsurile)
Comisia (inclusiv răspunsurile)
Raportori (7 x 6')
Raportori pentru aviz (10 x 1')
„Catch the eye” (7 x 5')
Deputaţi

:10'
:40'
:42'
:10'
:35'
:135' 30

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 14', ALDE : 12' 30, GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8', NI
: 5' 30

joi, 4 aprilie 2019
09.00 - 11.20

Comisia (inclusiv răspunsurile)
Raportori (2 x 6')
Raportori pentru aviz (4 x 1')
„Catch the eye” (2 x 5')
Deputaţi

:10'
:12'
:4'
:10'
:75'

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 8', ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3' 30

637.886/PDOJ
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10

Termene de depunere

10

Termene de depunere

miercuri, 3 aprilie 2019
57 À

6À

41 À

•

Normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale - Raport Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

-

Amendamente; respingere

•

Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești - Raport Gabriel Mato (A8-0176/2019)

-

Amendamente; respingere

•

Planul multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării
Mediterane - Raport Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)
Amendamente; respingere
miercuri, 27 martie, 13.00

23 À

•
-

38 À

55 À

miercuri, 27 martie, 13.00

miercuri, 27 martie, 13.00

Consolidarea securității cărților de identitate și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Raport Gérard Deprez (A8-0436/2018)
Amendamente; respingere
miercuri, 27 martie, 13.00

-

Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal - Raport Maria Grapini
(A8-0464/2018)
Amendamente; respingere
luni, 1 aprilie, 13.00

•

Gestionarea siguranței infrastructurii rutiere - Raport Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

-

Amendamente; respingere

•

miercuri, 27 martie, 13.00

joi, 4 aprilie 2019
45 À

42 À

54 À

14 À

24 À

56 À

•

Un produs paneuropean de pensii personale - Raport Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

-

Amendamente; respingere

•
-

Echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor - Raport David Casa
(A8-0270/2018)
Amendamente; respingere
miercuri, 27 martie, 13.00

•

Informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile - Raport Kay Swinburne (A8-0010/2019)

-

Amendamente; respingere

•

Reutilizarea informațiilor din sectorul public - Raport Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

-

Amendamente; respingere

•
-

Planul multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană - Raport Marco Affronte
(A8-0389/2018)
Amendamente; respingere
miercuri, 27 martie, 13.00

•

Nivelul minim de formare a navigatorilor - Raport Dominique Riquet (A8-0007/2019)

-

Amendamente; respingere

637.886/PDOJ

miercuri, 27 martie, 13.00

miercuri, 27 martie, 13.00

miercuri, 27 martie, 13.00

miercuri, 27 martie, 13.00

637.886/PDOJ

11

51 À

75 À

Termene de depunere

11

•

Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 - Raport Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

-

Amendamente; respingere

•

Tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale Raport Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)
Amendamente
luni, 1 aprilie, 13.00

-

miercuri, 27 martie, 13.00

Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
-

Texte supuse la vot joi

637.886/PDOJ

marţi, 2 aprilie, 19.00

637.886/PDOJ

