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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 25 ianuarie 2012, 9.00 - 12.30

și 15.00 - 18.30
și din 26 ianuarie 2012, 9.00 - 12.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 25 ianuarie 2012, la ora 9.08, fiind prezidată de Luigi 
Berlinguer (deputatul cel mai în vârstă).

Comisia a trecut la alegerea biroului său în conformitate cu articolul 191 din Regulamentul de 
procedură.

1. Alegerea președintelui

Tadeusz Zwiefka l-a nominalizat pe Klaus-Heiner Lehne pentru funcția de președinte. 
Klaus-Heiner Lehne a acceptat numirea și a confirmat faptul că a completat declarația 
de interese financiare. Klaus-Heiner Lehne a fost ales prin aclamare.

Klaus-Heiner Lehne (președinte) a preluat prezidiul reuniunii la 9.10.

2. Alegerea prim-vicepreședintelui

Bernhard Rapkay l-a nominalizat pe Luigi Berlinguer pentru funcția de prim-
vicepreședinte. Luigi Berlinguer a acceptat numirea și a confirmat faptul că a 
completat declarația de interese financiare. Luigi Berlinguer a fost ales prin aclamare.

3. Alegerea celui de al doilea vicepreședinte

Tadeusz Zwiefka l-a nominalizat pe Raffaele Baldassarre pentru funcția de al doilea 
vicepreședinte. Raffaele Baldassarre a acceptat numirea și a confirmat faptul că a 
completat declarația de interese financiare. Raffaele Baldassarre a fost ales prin 
aclamare.
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4. Alegerea celei de a treia vicepreședinte

Bernhard Rapkay a nominalizat-o pe Evelyn Regner pentru funcția de a treia 
vicepreședintă. Evelyn Regner a acceptat numirea și a confirmat faptul că a completat 
declarația de interese financiare. Evelyn Regner a fost aleasă prin aclamare.

5. Alegerea celui de al patrulea vicepreședinte

Tadeusz Zwiefka l-a nominalizat pe Sebastian Valentin Bodu pentru funcția de al 
patrulea vicepreședinte. Sebastian Valentin Bodu a acceptat numirea și a confirmat 
faptul că a completat declarația de interese financiare. Sebastian Valentin Bodu a fost 
ales prin aclamare.

6. Adoptarea ordinii de zi JURI_OJ (2012)0125v01-00

Punctele 20, 24, 25, 26, 28 și 30 din proiectul de ordine de zi au fost amânate. 

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat.

7. Comunicări ale președintelui

Președintele a anunțat că coordonatorii vor avea oportunitatea de a-l întâlni pe 
ministrul danez al justiției, Morten Bødskov, la 12.30.

8. Aprobarea procesului-verbal

Procesul-verbal al reuniunii din 19-20 decembrie 2011 a fost aprobat.

9. Utilizările permise ale operelor orfane

JURI/7/06115
***I 2011/0136(COD) COM(2011)0289 – C7-0138/2011

Au intervenit: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rainer Wieland, Alexandra Thein, 
Christian Engström, Elaine Miller (Comisia) și Marco Giorello (Comisia). S-a decis ca 
votul să aibă loc la 1 martie 2012.

10. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de 
credit

JURI/7/07816
***I 2011/0361(COD) COM(2011)0747 – C7-0420/2011

Au intervenit: Cecilia Wikström, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip Hidalgo, 
Eva Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne, Michael Fridich (Comisia).



PV\890679RO.doc 3/15 PE480.759v01-00

RO

11. Statutul funcționarilor și Condițiile de angajare a altor categorii de angajați din 
UE

JURI/7/08217
***I 2011/0455(COD) COM(2011)0890 – C7-0507/2011

Au intervenit: Dagmar Roth-Behrendt, Raffaele Baldassarre, Eva Lichtenberger, 
Alexandra Thein, Giuseppe Gargani, Antonio Masip Hidalgo, Christian Levasseur 
(Comisia), Klaus-Heiner Lehne.

Raffaele Baldassarre a prezidat reuniunea între orele 11.34 și 11.38.

12. Al 18-lea raport „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității (2010)

JURI/7/07630
2011/2276(INI) COM(2011)0344+ COM(2011)0803

Au intervenit: Sajjad Karim, Evelyn Regner, Kurt Lechner, Angelika Niebler Jonathan 
Stoodley (Comisia).

13. Normele minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității

JURI/7/06074
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011

Au intervenit: Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Cecilia Wikström, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (raportor comun LIBE), Antonyia Parvanova (raportor 
comun FEMM), Eva Lichtenberger.

Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit la 7 martie 2012.

Reuniunea a fost suspendată la ora 12.31 și reluată la ora 14.42.

14. Schimb de opinii cu Morten Bødskov, ministrul justiției, privind prioritățile 
președinției daneze

Klaus-Heiner Lehne l-a întâmpinat pe Morten Bødskov, ministrul danez al justiției.

Au intervenit: Morten Bødskov, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, 
Evelyn Regner.

15. Schimb de opinii cu Ole Sohn, ministrul întreprinderilor și dezvoltării, privind 
prioritățile președinției daneze

Klaus-Heiner Lehne l-a întâmpinat pe Ole Sohn, ministrul întreprinderilor și 
dezvoltării.

Au intervenit: Ole Sohn, Antonio Masip Hidalgo, Klaus-Heiner Lehne.
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Reuniunea a fost suspendată la ora 15.47 și reluată la ora 15.54, cu ușile închise.

16. Litigii în care este implicat Parlamentul (articolul 128 din Regulamentul de 
procedură)

Au intervenit: Eva Lichtenberger.

Comisia a hotărât în unanimitate să recomande președintelui ca Parlamentul să 
conteste Decizia Consiliului din 16 decembrie 2011 privind adoptarea, în numele 
Uniunii Europene, a declarației privind acordarea de posibilități de pescuit în apele UE 
navelor de pescuit aflate sub pavilionul Republicii Bolivariene a Venezuelei în zona 
economică exclusivă din largul coastei Guyanei Franceze înaintea Curții de Justiție pe 
motivul că, pentru a adopta decizia, au fost aplicate o bază legală și o procedură 
greșite.

17. Verificarea prerogativelor (articolul 3 din Regulamentul de procedură)

Comisia a verificat prerogativele a 18 deputați noi: 
Bulgaria: Svetoslav Hristov Malinov, în vigoare începând cu 1.12.2011;
Spania: Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Eva Ortiz 
Vilella și Salvador Sedó i Alabart, în vigoare începând cu 1.12.2011;
Franța: Yves Cochet și Jean Roatta, în vigoare începând cu 7.12.2011;
Italia: Gino Trematerra, în vigoare începând cu 1.12.2011;
Letonia: Kārlis Šadurskis, în vigoare începând cu 1.12.2011;
Malta: Joseph Cuschieri, în vigoare începând cu 1.12.2011;
Austria: Ewald Stadler, în vigoare începând cu 7.12.2011 și Josef Weidenholzer, în 
vigoare începând cu 1.12.2011;
Polonia: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, în vigoare începând cu 7.12.2011;
Slovenia: Zofija Mazej Kukovič, în vigoare începând cu 8.12.2011;
Suedia: Amelia Andersdotter și Jens Nilsson, în vigoare începând cu 1.12.2011;
Regatul Unit: Anthea Mcintyre, în vigoare începând cu 1.12.2011;
Țările de Jos: Daniël van der Stoep, în vigoare începând cu 15.12.2011;

De asemenea, au fost verificate prerogativele următorilor deputați:
dna Ana Miranda, (pentru a-l înlocui pe dl Oriol Junqueras Vies), începând cu 1 
ianuarie 2012,
dl Younous Omarjee, (pentru a-l înlocui pe dl Elie Hoarau), începând cu 4 ianuarie 
2012,
dna María Auxiliadora Correa Zamora, (pentru a-l înlocui pe dl José Manuel García-
Margallo y Marfil), începând cu 13 ianuarie 2012,
dl Juan Andrés Naranjo Escobar, (pentru a-l înlocui pe dl Íñigo Méndez de Vigo), 
începând cu 13 ianuarie 2012,
dna Inês Zuber, (pentru a o înlocui pe dna Ilda Figueiredo), începând cu 18 ianuarie 
2012,

Comisia a verificat următoarele demisii:
Kurt Lechner, începând cu 17 martie 2012;
Dna Diana Wallis, începând cu 1 februarie 2012;
Dl Proinsias De Rossa, începând cu 1 februarie 2012;
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18. Cerere de apărare a imunității parlamentare a dlui Dimitar Stoyanov

JURI/7/07890
2011/2304(IMM)

Dimitar Stoyanov a intervenit pentru a menționa că reclamantul și-a retras plângerea. 
Prin urmare, acesta îi va scrie președintelui Parlamentului să retragă cererea sa de 
apărare a imunității.

19. Cerere de ridicare a imunității parlamentare a dnei Krisztina Morvai 

JURI/7/04663
2010/2285(IMM)

Au intervenit: Eva Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne.

Comisia a hotărât, cu opt voturi pentru și un vot împotrivă, să recomande ridicarea 
imunității Krisztina Morvai. Dnei Lichtenberger i s-a dat sarcina de a redacta un raport 
care urmează să fie votat la reuniunea din 1 martie 2012.

Reuniunea a fost suspendată la ora 16.10, în data de 25 ianuarie 2012 și a fost reluată la ora 
9.10, în data de 26 ianuarie 2012, cu ușile închise.

20. Chestiuni diverse

Președintele a întâmpinat-o pe Diana Wallis și i-a urat toate cele bune în urma 
demisiei sale.

Comisia a hotărât să recomande președintelui ca Parlamentul să se alăture Comisiei în 
luarea unor măsuri legale împotriva Consiliului pentru a solicita abrogarea Deciziei 
2011/708/UE a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale 
Uniunii Europene privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea provizorie a 
Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, Uniunea 
Europeană și statele sale membre și altele.

21. Cererea de apărare a imunității parlamentare a dlui Luigi de Magistris

JURI/7/05724
2011/2064(IMM)

Comisia l-a audiat pe Luigi de Magistris, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) 
din Regulamentul de procedură.

Au intervenit: Bernhard Rapkay, Klaus-Heiner Lehne, Francesco Enrico Speroni, 
Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Eva Lichtenberger, Alexandra Thein.

Comisia a fost de acord cu faptul că raportorul trebuie să ia în considerare cele patru 
fișiere în lumina principiilor rezultate în urma dezbaterii și să redacteze patru rapoarte 
separate care urmează să fie votate la următoarea reuniune a Comisiei.

Reuniunea a fost suspendată la ora 10.20 și reluată la ora 10.23, cu ușile deschise.
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22. Modificarea Directivelor 89/666/CEE, 2005/56/CE ȘI 2009/101/CE în ceea ce 
privește interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților

JURI/7/05464
***I 2011/0038(COD) COM(2011)0079 – C7-0059/2011

Kurt Lechner a intervenit în legătură cu dispozițiile cu privire la actele delegate din 
propunere. Data-limită în legătură cu aceste acte a fost schimbată la 3+3 luni față de 
2+2 luni, astfel cum a fost prevăzut în înțelegerea comună, ca urmare a faptului că 
taxele reglementate la articolul 3 litera (4d) au o importanță fundamentală pentru 
cetățeni.

Au fost adoptate următoarele: AMC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; AM 
6, 7, 8 (doar corectura lingvistică), 14 (doar corectura lingvistică), 15, 18 (doar prima 
parte), 20 (cu amendament oral), 21 (doar prima parte), 25 (doar corectura lingvistică), 
31 (cu amendament oral). Toate celelalte amendamente fie au devenit caduce, fie au 
fost respinse sau retrase.

Comisia a adoptat în unanimitate propunerea modificată a Comisiei și proiectul de 
rezoluție legislativă, cu 23 de voturi pentru.

23. Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către 
autoritățile vamale

JURI/7/06139
***I 2011/0137(COD) COM(2011)0285 – C7-0139/2011

Au fost adoptate următoarele amendamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33. Toate celelalte 
amendamente fie au devenit caduce, fie au fost respinse sau retrase.

Comisia a adoptat proiectul de aviz cu 20 de voturi pentru, 2 împotrivă și 1 abținere.

24. O piață digitală unică competitivă – e-Guvernarea ca vârf de lance

JURI/7/06782
2011/2178(INI) COM(2010)0743

Nu au fost depuse amendamente.

Comisia a adoptat în unanimitate proiectul de aviz, cu 23 de voturi pentru.

25. O bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB)

JURI/7/08620
* 2011/0058(CNS) COM(2011)0121 – C7-0092/2011

Comisia a adoptat proiectul de aviz referitor la baza legală, cu 22 de voturi pentru și 1 
abținere.
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26. Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 
18 iunie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, a unor acte care 
fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește 
procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare 
cu control – Partea a patra

Comisia a adoptat în unanimitate proiectul de raport, cu 23 de voturi pentru.

27. Comunicări ale președintelui

Președintele a anunțat rezultatul reuniunii coordonatorilor din seara trecută.

Comisia a numit următorii raportori permanenți:

Verificarea prerogativelor Klaus-Heiner Lehne

Rectificări Klaus-Heiner Lehne

Observatorul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare Luigi Berlinguer

Abordarea integrată a dimensiunii de gen (gender 
mainstreaming) 

Eva Lichtenberger

Observatorul PE la Conferința de la Haga privind 
dreptul penal internațional

Alexandra Thein

Reprezentantul în cadrul Dialogului Transatlantic al 
Legislatorilor 

Marielle Gallo

Punctul focal pentru dreptul copilului Eva Lichtenberger

Următorii au fost numiți raportori pentru imunități: Tadeusz Zwiefka, Bernhard 
Rapkay, Cecilia Wikström, Eva Lichtenberger, Francesco Speroni,  Dimitar Stoyanov.

Au fost numiți următorii raportori:

Propunere de decizie a Consiliului privind declarația de 
acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii 
Europene, a aderării Regatului Maroc la Convenția de la 
Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaționale de copii

Eva Lichtenberger

Propunere de decizie a Consiliului privind declarația de 
acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii 
Europene, a aderării Republicii Singapore la Convenția de 
la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaționale de copii

Eva Lichtenberger

Propunere de decizie a Consiliului privind declarația de 
acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii 
Europene, a aderării Federației Ruse la Convenția de la 
Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaționale de copii

Eva Lichtenberger

Propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de Eva Lichtenberger
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acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii 
Europene, a aderării Republicii Albania la Convenția de la 
Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaționale de copii
Propunere de decizie a Consiliului privind declarația de 
acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii 
Europene, a aderării Principatului Andorra la Convenția de 
la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaționale de copii

Eva Lichtenberger

Propunere de decizie a Consiliului privind declarația de 
acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii 
Europene, a aderării Republicii Seychelles la Convenția de 
la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaționale de copii

Eva Lichtenberger

Propunere de decizie a Consiliului privind declarația de 
acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii 
Europene, a aderării Republicii Gaboneze la Convenția de 
la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaționale de copii

Eva Lichtenberger

Propunere de decizie a Consiliului privind declarația de 
acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii 
Europene, a aderării Republicii Armenia la Convenția de la 
Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaționale de copii

Eva Lichtenberger

Propunere de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a programului drepturi și cetățenie 
pentru perioada 2014-2020

nicio părere

Propunere de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat 
social

Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc

Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală (FEADR)

nicio părere

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 
privind implementarea legislației cerului unic aerian: „Este 
timpul să trecem la fapte”

nicio părere

Modificări la Statutul Curții de Justiție Alexandra Thein
Propunere de regulament privind judecătorii Tribunalului 
Funcției Publice

Alexandra Thein

Imunitatea dlui Vadim Tudor Cecilia Wikström
Roma II Cecilia Wikström

Modificare la Directiva 2006/43/CE privind auditul legal al 
conturilor anuale și al conturilor consolidate

Sajjad Karim

Propunere de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind cerințele specifice cu privire la auditul 

Sajjad Karim
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statutar al entităților de interes public

Comisia a hotărât emiterea unui raport de inițiativă legislativă referitor la Directiva 
privind dreptul de revânzare (2001/84/CE).

Comisia a hotărât organizarea unei audieri privind recunoașterea reciprocă a măsurilor 
de protecție de drept civil.

Comisia a aprobat propunerile Departamentului poliție pentru utilizarea bugetului de 
expertiză pentru 2012.

Comisia a confirmat primirea studiilor revizuite ale Departamentului poliție pentru 
2011.

Comisia a aprobat programul audierilor pentru 2012.

Comisia a aprobat amânarea conferinței privind drepturile de autor și a hotărât 
planificarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei cu privire la 
propunerea anunțată cu privire la societățile colectoare.

Comisia a hotărât să invite Institutul European de Drept să se adreseze Comisiei la 26 
martie 2012.

Comisia a aprobat programul delegațiilor pentru 2012, inclusiv a delegației în China.

În ceea ce privește studiile comparative în legătură cu revizuirea statutului 
funcționarilor, Comisia a hotărât să nu delege un raport viitor, ci să trimită scrisori 
reprezentațiilor permanente prin care să solicite informațiile relevante.

Comisia a fost de acord să ciocnească un pahar de rămas bun pentru a marca plecarea 
celor doi deputați, Diana Wallis și Kurt Lechner și a șefei secretariatului, María-José 
Martinez Iglesias. 

28. Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Statutului Curții de Justiție a Uniunii Europene

JURI/7/05776
***I 2011/0901(COD) 02074/2011 – C7-0090/2011

29. Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene

JURI/7/05777
***I 2011/0902(COD) 01923/2011 – C7-0091/2011

Cele două puncte au fost dezbătute împreună.

Au intervenit: Diana Wallis, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger, Francesco 
Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Alexandra Thein.



PE480.759v01-00 10/15 PV\890679RO.doc

RO

Comisia a hotărât adoptarea următorului mandat de negociere:

„1. Comisia decide purtarea unor negocieri cu Consiliul și Comisia cu privire la 
propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Statutului Curții de Justiție a Uniunii Europene și la propunerea de Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind judecătorii ad-interim ai Tribunalului 
Funcției Publice al Uniunii Europene, încercând să obțină un acord. Această decizie 
este justificată în termeni de priorități politice ale Comisiei.

2. Echipa de negociere este alcătuită din: Alexandra Thein (ALDE, raportoare), 
Tadeusz Zwiefka (EPP), Antonio Masip Hidalgo (S&D), Eva Lichtenberger 
(Greens/EFA), Zbigniew Ziobro (ECR), Jiří Maštálka (GUE/NGL), Francesco Enrico 
Speroni (EFD). Alți deputați pot aplica pentru a participa.

3. Pentru negocieri vor fi stabilite următoarele priorități; după caz, acestea vor fi 
specificate și adaptate pe parcursul negocierilor de către Comisie:

a) ar trebui creat un birou al vicepreședintelui Curții de Justiție pentru a degreva 
președintele de o parte dintre datoriile sale;

b) este necesar un număr mai mare de judecători în Tribunalul General, pentru a face 
față volumului încărcat de lucru;

c) pot fi solicitate modificări organizaționale viitoare pentru a face față volumului 
încărcat de lucru;

d) echipa de negociere ar putea considera meritele creării unor camere specializate ale 
tribunalelor;

e) o importanță majoră o are faptul că ar trebui să existe un echilibru geografic adecvat 
pentru numirea judecătorilor;

f) acolo unde este necesar, trebuie să se dea o dispoziție pentru numirea unor 
judecători ad-interim pentru Tribunalul Funcției Publice.

4. Raportorul și membrii echipei de negociere vor raporta în mod regulat 
coordonatorilor și întregii Comisii cu privire la progresul negocierilor.”

30. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabilă 
obligațiilor necontractuale (Roma II)

JURI/7/01255
2009/2170(INI)

Au intervenit: Diana Wallis, Marielle Gallo.
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31. Prezentarea unui studiu cu privire la implementarea de instrumente opționale în 
domeniul dreptului civil în Europa, de către Bénédicte Fauvarque-Cosson, 
profesor la Universitatea Panthéon-Assas (Paris II), copreședinte al experților 
transeuropeni (TEE)

Klaus-Heiner Lehne l-a întâmpinat pe profesorul Bénédicte Fauvarque-Cosson 
(Université Panthéon-Assas – Paris II) și pe profesorul Martine Behar-Touchais 
(Université Paris Descartes – Paris V).

Au intervenit: Profesorul Bénédicte Fauvarque-Cosson, Profesorul Martine Behar-
Touchais, Diana Wallis, Klaus-Heiner Lehne, Alexandra Thein.

Evelyn Regner a prezidat reuniunea între orele 11.06 și 11.08.

32. Articolul 38a: Subsidiaritatea

Începând cu 19 decembrie 2011, Parlamentul a primit următoarele avize motivate din 
partea parlamentelor naționale, exprimând îngrijorări în ceea ce privește 
subsidiaritatea:

Aviz motivat
al Senatului Republicii Franceze referitor la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru 
instituțiile de credit și societățile de investiții
(COM(2011)0452 –C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
al Riksdag al Regatului Suediei referitor la propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru 
instituțiile de credit și societățile de investiții
(COM(2011)0452 –C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
al Camerei Deputaților din Marele Ducat al Luxemburgului referitor la propunerea 
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) (COM(2011)0627 –C7-0340/2011– 2011/0282(COD))
al Senatului Belgiei referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European 
și al Consiliului privind Legislația europeană comună în materie de vânzare
(COM(2011)0635 –C7-0329/2011– 2011/0284(COD))
al Bundesrat al Republicii Federale Germania referitor la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind sancțiunile penale pentru utilizarea 
abuzivă a informațiilor privilegiate și manipularea pieței
(COM(2011)0654 –C7-0358/2011– 2011/0297(COD))
al Riksdag Regatului Suediei referitor la propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 
privind agențiile de rating de credit
(COM(2011)0747 –C7-0420/2011– 2011/0361(COD))
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33. Data și locul următoarelor reuniuni

1 martie 2012, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30
Bruxelles
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