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Legendă a procedurilor

Cu excepţia cazului în care Parlamentul decide altfel, textele examinate sunt supuse la vot în ordinea următoare:

1. A treia lectură

- Procedura de codecizie (***III)
majoritatea voturilor exprimate pentru aprobarea proiectului comun

2. Aviz conform

- Procedura de aviz conform (***)
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, pentru situaţiile prevăzute la articolul 49 din Tratatul UE şi articolul 190 
din Tratatul CE, pentru adoptarea sau respingerea deciziei de aviz conform 

3. A doua lectură

- Procedura de codecizie (***II)
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru respingerea sau modificarea poziţiei comune; majoritatea voturilor 
exprimate pentru aprobarea poziţiei comune

- Procedura de codecizie (**II)
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru respingerea sau modificarea poziţiei comune; majoritatea voturilor 
exprimate pentru aprobarea poziţiei comune

4. Regulamentul de procedură al Parlamentului European

- Modificarea Regulamentului de procedură
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru adoptarea modificărilor
majoritatea voturilor exprimate pentru adoptarea propunerii de decizie

5. Prima lectură

- Procedura de codecizie (***I)
majoritatea voturilor exprimate pentru aprobarea sau modificarea propunerii legislative
majoritatea voturilor exprimate pentru adoptarea proiectului de rezoluţie legislativă

- Procedura de cooperare (**I)
majoritatea voturilor exprimate pentru aprobarea sau modificarea propunerii legislative
majoritatea voturilor exprimate pentru adoptarea proiectului de rezoluţie legislativă

6. Aviz conform

- Procedura de aviz conform (***)
majoritatea voturilor exprimate, în situaţiile prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul CE, pentru adoptarea 
sau respingerea deciziei de aviz conform

7. Alte proceduri

- Procedura de consultare (*)
majoritatea voturilor exprimate pentru aprobarea sau modificarea propunerii legislative
majoritatea voturilor exprimate pentru adoptarea proiectului de rezoluţie legislativă

- Altele (declaraţii, întrebări orale, rapoarte din proprie iniţiativă, ridicarea imunităţii)
majoritatea voturilor exprimate pentru adoptarea propunerii de rezoluţie sau de decizie
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Luni, 16 iunie 2008

17:00 - 23:00

1  Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

2  Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 144 din Regulamentul de 
procedură PE)

12   II  Recomandare pentru a doua lectură Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Revizuirea directivei-cadru privind deşeurile
referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive 
a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

13   II  Recomandare pentru a doua lectură Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Standardele de calitate a mediului în domeniul apei
referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării Directivei 
Parlamentului European și a Consiliului privind standardele de calitate a 
mediului în domeniul apei și de modificare a Directivelor 82/176/CEE, 
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE și 2000/60/CE
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

4   Declaraţia Comisiei - Consolidarea capacităţii de reacţie a Uniunii 
Europene în caz de catastrofe

6   Declaraţia Comisiei - 1 iulie 2008, Patruzeci de ani de Uniune vamală

7   I  Raport Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Anul 
european de luptă împotriva sărăciei şi a excluderii sociale
referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului 
privind Anul European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale 
(2010)
[COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

8   Raport Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Impactul politicii de coeziune 
asupra integrării comunităţilor şi a grupurilor vulnerabile
privind impactul politicii de coeziune asupra integrării comunităților și a 
grupurilor vulnerabile
[2007/2191(INI)]
Comisia pentru dezvoltare regională
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9   Raport Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Coerenţa politicii de 
dezvoltare şi efectele exploatării de către UE a anumitor resurse naturale 
biologice asupra dezvoltării Africii de Vest
privind coerența politicilor de dezvoltare și efectele exploatării de către UE a 
anumitor resurse naturale biologice asupra dezvoltării Africii de Vest
[2007/2183(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
Raportoare pentru aviz:
Carmen Fraga Estévez, Comisia pentru Pescuit
Articolul 47 din Regulamentul de procedură PE
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Marţi, 17 iunie 2008

DEZBATERI LEGISLATIVE 

9:00 - 11:50  şi  15:00 - 17:30

9:00 - 11:50  [DEZBATERI LEGISLATIVE]

11  Votul privind cererea în regim de urgenţă (Articolul 134 din 
Regulamentul de procedură PE)

64  - Cerere în regim de urgenţă a Consiliului - Posibilitățile de pescuit și contribuția 
financiară prevăzută în Acordul CE/Mauritania de parteneriat în sectorul pescuitului
Propunere de regulament al Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a 
posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în 
sectorul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Islamică 
Mauritania, pentru perioada cuprinsă între 1 august 2008 și 31 iulie 2012
[COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]
Comisia pentru pescuit

40   I  Raport Manfred Weber (A6-0339/2007) - Standarde şi proceduri comune 
aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor 
terţe cu şedere ilegală
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru 
returnarea resortisanţilor ţărilor terţe în şedere ilegală
[COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)]
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Votul va avea loc miercuri

56    Raport David Casa (A6-0231/2008) - Adoptarea de către Slovacia a 
monedei unice la 1 ianuarie 2009
referitor la propunerea de decizie a Consiliului în conformitate cu articolul 
122 alineatul (2) din tratat, privind adoptarea de către Slovacia a monedei 
unice la 1 ianuarie 2009
[COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
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12:00 - 13:00

14  Voturi

În conformitate cu articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul de procedură PE: 

16  I - Raport Angelika Niebler (A6-0245/2008) - Agenția europeană pentru securitatea 
rețelelor informatice și a datelor
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004 privind instituirea Agenției europene 
pentru securitatea rețelelor informatice și a datelor, în ceea ce privește durata
[COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
Articolul 43 alineatul 2 din Regulamentul PE 

În conformitate cu articolul 80 din Regulamentul de procedură PE: 

17  I - Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008) - Dispozitivele de 
iluminat şi semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roţi (versiune 
codificată)
privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
montarea dispozitivelor de iluminat și semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două 
sau trei roți (versiune codificată)
[COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 80 din Regulamentul de procedură PE

18  I - Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008) - Dispozitive de 
iluminare şi de semnalizare luminoasă ale tractoarelor agricole sau forestiere pe 
roţi (versiune codificată)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
omologarea dispozitivelor de iluminare și de semnalizare luminoasă ale tractoarelor 
agricole sau forestiere pe roți (versiune codificată)
[COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 80 din Regulamentul de procedură PE

19  I - Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008) - Dispozitive de 
protecţie în cazul răsturnării tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (încercări 
statice) (versiune codificată)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
dispozitivele de protecție în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roți 
(încercări statice) (versiune codificată)
[COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 80 din Regulamentul de procedură PE

20  I - Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008) - Fuziunile 
societăţilor comerciale pe acţiuni (versiune codificată)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
fuziunile societăților comerciale pe acțiuni (versiune codificată)
[COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 80 din Regulamentul de procedură PE
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21  I - Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008) - Protecţia juridică a 
programelor pentru calculator (versiune codificată)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată)
[COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 80 din Regulamentul de procedură PE

22  I - Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008) - Recunoaşterea 
reciprocă a certificatelor de navigaţie pentru nave pe căi navigabile interne 
(versiune codificată)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
recunoaşterea reciprocă a certificatelor de navigaţie pentru navele de navigaţie (versiune 
codificată)
[COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 80 din Regulamentul de procedură PE

23  I - Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008) - Garanţiile impuse 
societăţilor în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat (versiune 
codificată)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în 
înțelesul articolului 48. al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor 
asociaților sau terților (versiune codificată)
[COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 80 din Regulamentul de procedură PE

24  - Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008) - Controlul veterinar 
în cadrul schimburilor intracomunitare (versiune codificată)
referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind controlul veterinar în cadrul 
schimburilor intracomunitare (versiune codificată)
[COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 80 din Regulamentul de procedură PE

25  - Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008) - Comercializarea 
materialului pentru înmulţirea vegetativă a viţei de vie (versiune codificată)
referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind comercializarea materialului 
pentru înmulţirea vegetativă a viţei de vie (versiune codificată)
[COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 80 din Regulamentul de procedură PE
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În conformitate cu articolul 131 din Regulamentul de procedură PE: 

29  I - Raport József Szájer (A6-0217/2008) - Procedura comunitară de ameliorare a 
transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică pentru utilizatorii finali din 
industrie (reformare)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind o 
procedură comunitară de ameliorare a transparenţei preţurilor la gaz şi energie electrică 
pentru utilizatorii finali din industrie (reformare)
[COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 131 din Regulamentul de procedură PE

30  I - Raport József Szájer (A6-0218/2008) - Transmiterea de către statele membre care 
pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord a statisticilor cu privire la capturile 
nominale (reformare)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
transmiterea de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord 
a statisticilor cu privire la capturile nominale (reformare)
[COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 131 din Regulamentul de procedură PE

31  I - Raport József Szájer (A6-0219/2008) - Statistici referitoare la capturile de peşte şi la 
activitatea piscicolă din Atlanticul de Nord-Vest (reformare)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
furnizarea de statistici referitoare la capturile de peşte şi la activitatea piscicolă a statelor 
membre care pescuiesc în Atlanticul de Nord-Vest (reformare)
[COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 131 din Regulamentul de procedură PE

32  I - Raport József Szájer (A6-0214/2008) - Datele statistice referitoare la capturile 
nominale ale statelor membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est 
(reformare)
privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale ale statelor membre care 
practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (reformare)
[COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 131 din Regulamentul de procedură PE

70  I - Raport József Szájer (A6-0215/2008) - Denumirile textilelor (reformare)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
denumirile textilelor (reformare)
[COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 131 din Regulamentul de procedură PE
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33  - Raport Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008) - Aderarea Bulgariei și a 
României la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu 
adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate
referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Bulgariei și României 
la Convenția din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu 
adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate
[COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Articolul 131 din Regulamentul de procedură PE

41  - Raport Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008) - Schimbul de 
informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre
referitor la o propunere de decizie-cadru a Consiliului privind organizarea și conținutul 
schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre
[05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)]
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Articolul 131 din Regulamentul de procedură PE

71  - Raport Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008) - Protecţia 
monedei euro împotriva falsificării
referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva 
falsificării
[COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)]
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Articolul 131 din Regulamentul de procedură PE

72  - Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008) - Modificarea 
Regulamentului de procedură al Curţii de Justiţie privind regimul lingvistic 
aplicabil în cazul procedurii de reexaminare
privind proiectul de decizie al Consiliului referitor la modificarea regulamentului de 
procedură al Curții de Justiție a Comunităților Europene privind regimul lingvistic 
aplicabil procedurii de reexaminare
[05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)]
Comisia pentru afaceri juridice
Articolul 131 din Regulamentul de procedură PE

26   I - Raport Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Nivelul minim de formare a 
navigatorilor (reformare)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
nivelul minim de formare a navigatorilor (reformare)
[COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)]
Comisia pentru transport şi turism

42   I - Raport Avril Doyle (A6-0190/2008) - Stabilirea limitelor reziduurilor substanţelor 
farmacologic active în alimentele de origine animală
privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a 
procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor reziduurilor substanţelor 
farmacologic active în alimentele de origine animală şi de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 2377/90
[COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

35 - Textele a căror dezbatere este închisă (ordine indicată la pagina 2)
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15:00 - 17:30  [DEZBATERE LEGISLATIVĂ]

 Dezbatere în comun - Piaţa energiei

36   I  Raport Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Piaţa internă a energiei 
electrice
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2003/54/CE privind normele 
comune pentru piaţa internă de energie electrică
[COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

37   I  Raport Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Condiţiile de acces la 
reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică
privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 privind 
condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie 
electrică
[COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

38   I  Raport Giles Chichester (A6-0226/2008) - Agenţia pentru cooperarea 
autorităţilor de reglementare din sectorul energiei
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a unei Agenții pentru cooperarea autorităților de 
reglementare din domeniul energetic
[COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

68   Raport Mia De Vits (A6-0202/2008) - Către o Cartă europeană a 
drepturilor consumatorilor de energie
referitor la Carta europeană a drepturilor consumatorilor de energie
[2008/2006(INI)]
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
Votul va avea loc joi

 Sfârşitul dezbaterii în comun

17:30 - 19:00

39  Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

73   Declaraţia Comisiei - Importul de carcase de pasăre
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5   I  Raport Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Protecţia pietonilor şi a altor 
utilizatori vulnerabili ai drumurilor
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind protecția pietonilor și a altor utilizatori vulnerabili ai 
drumurilor
[COM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)]
Comisia pentru transport şi turism

 Dezbatere în comun - Comitologie

27   I  Raport József Szájer (A6-0088/2008) - Adaptarea anumitor acte în 
ceea ce priveşte  procedura de reglementare cu control, Regulamentul 
„omnibus” (prima parte)
privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum 
a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac 
obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce 
priveşte procedura de reglementare cu control
[COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice

28   I  Raport József Szájer (A6-0086/2008) - Adaptarea anumitor acte în 
ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul 
„Omnibus” (a treia parte)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum 
a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac 
obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce 
privește procedura de reglementare cu control – Partea a treia
[COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice

 Sfârşitul dezbaterii în comun

63    Raport Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Contingente tarifare 
comunitare autonome la importul anumitor produse pescărești în 
Insulele Canare
referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind deschiderea și 
modul de gestionare a unor contingente tarifare comunitare autonome la 
importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare
[COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)]
Comisia pentru dezvoltare regională
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Miercuri, 18 iunie 2008

DEZBATERE PRIORITARĂ:
9:00 - 11:20

DEZBATERI PE TEME DE ACTUALITATE:
15:00 - 18:00

9:00 - 11:20 DEZBATERE PRIORITARĂ

44  Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

Pregătirea Consiliului European după referendumul irlandez
(19-20 iunie 2008)
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11:30 - 12:00

45  Voturi

79  - Propunere de decizie - Atribuirea de noi responsabilităţi vicepreşedintelui Comisiei 
Jacques Barrot

80  - Propunere de decizie - Aprobarea numirii domnului Antonio Tajani în calitate de 
membru al Comisiei

În conformitate cu articolul 131 din Regulamentul de procedură PE: 

75 - Raport Ewa Klamt (A6-0139/2008) - Persoanele dispărute în Cipru - urmărirea 
situaţiei
privind persoanele dispărute în Cipru − cursul dat rezoluției Parlamentului European din 
15 martie 2007
[2007/2280(INI)]
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Articolul 131 din Regulamentul de procedură PE

34  - Raport Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Statutul Ombudsmanului European
privind adoptarea unei decizii a Parlamentului European de modificare a Deciziei sale 
94/262/CECO, CE, Euratom din 9 martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru 
exercitarea funcțiilor Ombudsmanului
[2006/2223(INI)]
Comisia pentru afaceri constituţionale
Vot referitor la propunerea de rezoluţie

76 - Textele a căror dezbatere este închisă (ordine indicată la pagina 2)

12:00 - 12:30

46  Şedinţă solemnă - 2008, Anul european al dialogului intercultural
Alocuţiunea lui Asma Jahangir
Raportoare specială pentru probleme legate de libertatea religioasă sau de 
exprimare a convingerilor
Consiliul pentru drepturile omului din cadrul Organizației Națiunilor Unite

12:30 - 13:00

47  Continuarea votului
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15:00 - 18:00  [DEZBATERI PE TEME DE ACTUALITATE]

74  Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei  - Măsuri împotriva creşterii 
preţului la petrol

81   Întrebări orale - Criza din sectorul pescuitului ca o consecinţă a creşterii 
preţului motorinei

Philippe Morillon (O-0063/2008 - B6-0162/2008)
Consiliul
Criza din sectorul pescuitului ca o consecință a creșterii prețului motorinei
Comisia pentru pescuit
Philippe Morillon (O-0064/2008 - B6-0163/2008)
Comisia
Criza din sectorul pescuitului ca o consecință a creșterii prețului motorinei
Comisia pentru pescuit

49   Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei  - Pregătirea Reuniunii la nivel 
înalt UE/Rusia (26-27 iunie 2008) 

18:00 - 19:00

50  Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

51   II  Recomandare pentru a doua lectură Bogusław Liberadzki (A6-
0227/2008) - Transportul interior de mărfuri periculoase
pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea 
adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind 
transportul rutier de mărfuri periculoase
[06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)]
Comisia pentru transport şi turism

54   I  Raport Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Gestionarea siguranţei 
infrastructurii rutiere
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere
[COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)]
Comisia pentru transport şi turism

78   Raport Liam Aylward (A6-0196/2008) - Viitorul sectorului ovinelor şi 
caprinelor în Europa
privind viitorul sectoarelor ovinelor și caprinelor în Europa
[2007/2192(INI)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
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55  eventual, Raport înscris  în conformitate cu articolul 134 din 
Regulamentul de procedură PE
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Joi, 19 iunie 2008

10:00  - 11:50

57   Raport Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Pentru o mobilitate mai sigură, 
mai curată şi mai eficientă în Europa: primul raport privind iniţiativa 
„Vehicule inteligente”
referitor la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Pentru o 
mobilitate mai sigură, mai curată și mai eficientă în Europa: primul raport 
privind inițiativa „Vehicule inteligente”
[2007/2259(INI)]
Comisia pentru transport şi turism

12:00 - 13:00

58  Voturi privind textele a căror dezbatere este închisă (ordinea voturilor 
este indicată la pagina 2)

15:00 - 16:00

 Dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a 
democraţiei şi a statului de drept - Durată: cel mult o oră - (Articolul 115 
din Regulamentul de procedură PE)

65   Birmania: Detenţia continuă a deţinuţilor politici

66   Somalia: banalizarea uciderilor civililor

67   Iran: executarea delincvenţilor minori

16:00 - 17:00 [sau la încheierea dezbaterilor care precedă]

59  Votarea propunerilor de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind 
cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de 
drept (Articolul 115 din Regulamentul de procedură PE)



23 ANEXĂ 23

408.289/OJ 408.289/OJ

ANNEXE - Strasbourg

  Raport Gérard Deprez (24/06) - Numerotarea vizelor
Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1683/95 de instituire a unui model uniform de viză cu privire la 
numerotarea vizelor
[COM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)]
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
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Marţi, 24 iunie 2008

9:00 - 11:00

 Dezbatere în comun - Consiliul European/Preşedinţia Slovenă

61  Raportul Consiliului European şi declaraţia Comisiei - Rezultatele 
Consiliului European din 19 şi 20 iunie 2008 la Bruxelles 

62  Declaraţia Preşedinţiei în exerciţiu a Consiliului - Semestrul de 
activitate al preşedinţiei slovene

 Sfârşitul dezbaterii în comun
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 142 
din Regulamentul de procedură PE)

Termen de depunere
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Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 142 din Regulamentul de 
procedură PE)

Luni, 16 iunie 2008

17:00 - 23:00

Comisia (inclusiv răspunsurile) : 45'
Raportori  (5 x 6') : 30'
Raportori pentru aviz (3 x 1') : 3'

Lista vorbitorilor 
Deputaţi : 135'

PPE-DE : 46   PSE : 35   ALDE : 17   UEN : 9   Verts/ALE : 8   GUE/NGL : 8   IND/DEM : 6   NI : 6
„Catch the eye” (7 x 5') : 35'

Marţi, 17 iunie 2008

9:00 - 11:50  [DEZBATERI LEGISLATIVE]

Consiliul (inclusiv răspunsurile) : 15'
Comisia (inclusiv răspunsurile) : 10'
Raportori  (2 x 6') : 12'
Raportori pentru aviz (2 x 1') : 2'

Lista vorbitorilor 
Deputaţi : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
„Catch the eye” (2 x 5') : 10'

15:00 - 17:30  [DEZBATERE LEGISLATIVĂ]

Consiliul (inclusiv răspunsurile) : 15'
Comisia (inclusiv răspunsurile) : 15'
Raportori  (4 x 6') : 24'
Raportori pentru aviz (8 x 1') : 8'

Lista vorbitorilor 
Deputaţi : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
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„Catch the eye” : 5'

21:00 - 24:00

Comisia (inclusiv răspunsurile) : 25'
Raportori  (3 x 6') : 18'
Raportor  pentru aviz : 1'

Lista vorbitorilor 
Deputaţi : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
„Catch the eye” (4 x 5') : 20'

Miercuri, 18 iunie 2008

9:00 - 11:20

Consiliul (inclusiv răspunsurile) : 20'
Comisia (inclusiv răspunsurile) : 15'

Lista vorbitorilor 
Deputaţi : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
„Catch the eye” : 5'

15:00 - 18:00  [DEZBATERI PE TEME DE ACTUALITATE]

Consiliul (inclusiv răspunsurile) : 25'
Comisia (inclusiv răspunsurile) : 25'
Autori : 5'

Lista vorbitorilor 
Deputaţi : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
„Catch the eye” (3 x 5') : 15'

21:00 - 24:00

Comisia (inclusiv răspunsurile) : 15'
Raportori  (3 x 6') : 18'

Lista vorbitorilor 
Deputaţi : 90'

PPE-DE : 29   PSE : 22   ALDE : 12   UEN : 6   Verts/ALE : 6   GUE/NGL : 6   IND/DEM : 4   NI : 5
„Catch the eye” (3 x 5') : 15'
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Joi, 19 iunie 2008

10:00  - 11:50

Comisia (inclusiv răspunsurile) : 5'
Raportor : 6'

Lista vorbitorilor 
Deputaţi : 75'

PPE-DE : 24   PSE : 18   ALDE : 10   UEN : 5   Verts/ALE : 5   GUE/NGL : 5   IND/DEM : 4   NI : 4
„Catch the eye” : 5'

15:00 - 16:00

Comisia (inclusiv răspunsurile) : 15'
Autorul fiecărei propuneri de rezoluţie : 1'

Lista vorbitorilor 
Deputaţi : 30'

PPE-DE : 7   PSE : 6   ALDE : 4   UEN : 3   Verts/ALE : 3   GUE/NGL : 3   IND/DEM : 2   NI : 2
„Catch the eye” (3 x 2') : 6'

Marţi, 24 iunie 2008

9:00 - 11:00

Consiliul (inclusiv răspunsurile) : 20'
Comisia (inclusiv răspunsurile) : 10'

Lista vorbitorilor 
Deputaţi : 60'

PPE-DE : 18   PSE : 14   ALDE : 8   UEN : 5   Verts/ALE : 4   GUE/NGL : 4   IND/DEM : 3   NI : 4
„Catch the eye” : 5'
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Termen de depunere

Luni, 16 iunie 2008

12  Recomandare pentru a doua lectură Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Revizuirea directivei-cadru privind deşeurile

- Amendamente; respingere expirat

13  Recomandare pentru a doua lectură Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Standardele de calitate a mediului în domeniul apei

- Amendamente; respingere expirat

4  Declaraţia Comisiei - Consolidarea capacităţii de reacţie a Uniunii Europene în 
caz de catastrofe

- Propunere de rezoluţie Luni, 16 iunie, 19:00
- Amendamente Marţi, 17 iunie, 10:00

6  Declaraţia Comisiei - 1 iulie 2008, Patruzeci de ani de Uniune vamală
- Propuneri de rezoluţie expirat
- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie Luni, 16 iunie, 19:00

7  Raport Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Anul european de 
luptă împotriva sărăciei şi a excluderii sociale

- Amendamente expirat

8  Raport Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Impactul politicii de coeziune asupra 
integrării comunităţilor şi a grupurilor vulnerabile

- Amendamente expirat

9  Raport Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Coerenţa politicii de dezvoltare şi 
efectele exploatării de către UE a anumitor resurse naturale biologice asupra 
dezvoltării Africii de Vest

- Amendamente expirat

Marţi, 17 iunie 2008

40  Raport Manfred Weber (A6-0339/2007) - Standarde şi proceduri comune 
aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe cu 
şedere ilegală

- Amendamente expirat

56  Raport David Casa (A6-0231/2008) - Adoptarea de către Slovacia a monedei 
unice la 1 ianuarie 2009

- Amendamente expirat

26  Raport Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Nivelul minim de formare a 
navigatorilor (reformare)

- Amendamente expirat

42  Raport Avril Doyle (A6-0190/2008) - Stabilirea limitelor reziduurilor substanţelor 
farmacologic active în alimentele de origine animală

- Amendamente expirat
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36  Raport Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Piaţa internă a energiei electrice
- Amendamente expirat

37  Raport Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Condiţiile de acces la reţea pentru 
schimburile transfrontaliere de energie electrică

- Amendamente expirat

38  Raport Giles Chichester (A6-0226/2008) - Agenţia pentru cooperarea autorităţilor 
de reglementare din sectorul energiei

- Amendamente expirat

68  Raport Mia De Vits (A6-0202/2008) - Către o Cartă europeană a drepturilor 
consumatorilor de energie

- Amendamente Luni, 16 iunie, 19:00

73  Declaraţia Comisiei - Importul de carcase de pasăre
- Propuneri de rezoluţie Luni, 16 iunie, 19:00
- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie Marţi, 17 iunie, 17:00

5  Raport Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Protecţia pietonilor şi a altor 
utilizatori vulnerabili ai drumurilor

- Amendamente expirat

27  Raport József Szájer (A6-0088/2008) - Adaptarea anumitor acte în ceea ce 
priveşte  procedura de reglementare cu control, Regulamentul „omnibus” (prima 
parte)

- Amendamente expirat

28  Raport József Szájer (A6-0086/2008) - Adaptarea anumitor acte în ceea ce 
priveşte procedura de reglementare cu control, Regulamentul „Omnibus” (a treia 
parte)

- Amendamente expirat

63  Raport Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Contingente tarifare comunitare 
autonome la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare

- Amendamente expirat

Miercuri, 18 iunie 2008

79  Propunere de decizie - Atribuirea de noi responsabilităţi vicepreşedintelui 
Comisiei Jacques Barrot

- Propunere de decizie Marţi, 17 iunie, 17:00
- Amendamente Marţi, 17 iunie, 19:00

80  Propunere de decizie - Aprobarea numirii domnului Antonio Tajani în calitate de 
membru al Comisiei

- Propunere de decizie Marţi, 17 iunie, 17:00
- Amendamente Marţi, 17 iunie, 19:00

34  Raport Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Statutul Ombudsmanului 
European

- Amendamente expirat
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81  Întrebări orale - Criza din sectorul pescuitului ca o consecinţă a creşterii preţului 
motorinei (O-0063/2008 - B6-0162/2008) (O-0064/2008 - B6-0163/2008)

- Propuneri de rezoluţie Luni, 16 iunie, 19:00
- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie Marţi, 17 iunie, 17:00

49  Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei  - Pregătirea Reuniunii la nivel înalt 
UE/Rusia (26-27 iunie 2008) 

- Propuneri de rezoluţie expirat
- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie Luni, 16 iunie, 19:00

51  Recomandare pentru a doua lectură Bogusław Liberadzki (A6-0227/2008) - 
Transportul interior de mărfuri periculoase

- Amendamente; respingere expirat

54  Raport Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Gestionarea siguranţei infrastructurii 
rutiere

- Amendamente expirat

78  Raport Liam Aylward (A6-0196/2008) - Viitorul sectorului ovinelor şi caprinelor 
în Europa

- Amendamente Luni, 16 iunie, 19:00

Joi, 19 iunie 2008

57  Raport Zita Gurmai (A6-0169/2008) - Pentru o mobilitate mai sigură, mai curată 
şi mai eficientă în Europa: primul raport privind iniţiativa „Vehicule inteligente”

- Amendamente expirat

65  Birmania: Detenţia continuă a deţinuţilor politici
- Propunere de rezoluţie (articolul 115 din Regulamentul PE) Luni, 16 iunie, 20:00
- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie Miercuri, 18 iunie, 13:00

66  Somalia: banalizarea uciderilor civililor
- Propunere de rezoluţie (articolul 115 din Regulamentul PE) Luni, 16 iunie, 20:00
- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie Miercuri, 18 iunie, 13:00

67  Iran: executarea delincvenţilor minori
- Propunere de rezoluţie (articolul 115 din Regulamentul PE) Luni, 16 iunie, 20:00
- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie Miercuri, 18 iunie, 13:00

Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal

- Texte supuse la vot marţi expirat
- Texte supuse la vot miercuri Luni, 16 iunie, 19:00
- Texte supuse la vot joi Marţi, 17 iunie, 19:00
- Propunere de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de 

drept (Articolul 115 din Regulamentul de procedură PE) Joi, 19 iunie, 10:00


