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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
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

131 • Situația persoanelor fără adăpost în Europa ca urmare a valului de frig

Declaraţie a Comisiei

[2012/2545(RSP)]

Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

23 «««I • Oficiul pentru armonizare în cadrul pieței interne (mărci, desene și modele
industriale) şi protecția drepturilor de proprietate intelectuală

Raport Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
privind atribuirea unor sarcini legate de protecţia drepturilor de proprietate intelectuală,
printre care şi reunirea reprezentanţilor sectorului public şi privat în cadrul Observatorului
european al contrafacerii şi a pirateriei, Oficiului pentru armonizare în cadrul pieţei
interne (mărci, desene şi modele industriale)

[COM(2011)0288 - C7-0136/2011 - 2011/0135(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

42 «««I • Interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților

Raport Kurt Lechner (A7-0022/2012)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de
modificare a Directivelor 89/666/CEE, 2005/56/CE și 2009/101/CE în ceea ce privește
interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților

[COM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

75 À«««I • Cerințele tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro

Raport Sari Essayah (A7-0292/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a cerințelor tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în
euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009

[COM(2010)0775 - C7-0434/2010 - 2010/0373(COD)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

110 • Gestionarea colectivă a drepturilor

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Klaus-Heiner Lehne (O-000020/2012 - B7-0034/2012)
Comisia pentru afaceri juridice
Comisia
Propunere pentru o directivă privind gestionarea colectivă a drepturilor

[2012/2533(RSP)]
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130 • Reprogramarea fondurilor structurale cu scopul de a combate mai bine șomajul în
rândul tinerilor și de a susține IMM-urile

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Danuta Maria Hübner (O-000025/2012 - B7-0037/2012)
Comisia pentru dezvoltare regională
Comisia
Reprogramarea fondurilor structurale cu scopul de a combate mai bine șomajul în rândul tinerilor și de a
susține IMM-urile

[2012/2546(RSP)]

2 • Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al
PE)



marţi, 14 februarie 2012

 

 

09.00 - 10.20     
 
Dezbatere comună - Pescuitul
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09.00 - 10.20 Dezbateri

10.20 - 11.50 Timp afectat întrebărilor adresate Comisiei

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 21.00 Dezbateri

79 À • Planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000308/2011 - B7-0023/2012)
Comisia pentru pescuit
Consiliul
Stadiul în care se află propunerea privind planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de
Atlantic și pentru unitățile piscicole care îl exploatează

Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000309/2011 - B7-0024/2012)
Comisia pentru pescuit
Comisia
Stadiul în care se află propunerea privind planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de
Atlantic și pentru unitățile piscicole care îl exploatează

[2011/2937(RSP)]

Votarea va avea loc joi.

125 • Regulamentul privind capturile totale admisibile şi cotele pentru 2012

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Gabriel Mato Adrover (O-000016/2012 - B7-0032/2012)
Comisia pentru pescuit
Consiliul
Măsurile cuprinse în Regulamentul privind capturile totale admisibile (TAC) şi cotele pentru 2012
care depăşesc domeniul de aplicare prevăzut la articolul 43 alineatul (3) din TFUE

Gabriel Mato Adrover (O-000017/2012 - B7-0033/2012)
Comisia pentru pescuit
Comisia
Măsurile cuprinse în Regulamentul privind capturile totale admisibile (TAC) și cotele pentru 2012
care depășesc domeniul de aplicare prevăzut la articolul 43 alineatul (3) din TFUE

[2012/2544(RSP)]

119 À • Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri
publice

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Maria do Céu Patrão Neves, Marek Józef Gróbarczyk, Ulrike Rodust (O-000004/2012 -
B7-0029/2012)
Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European
Comisia
Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice

João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin (O-000029/2012 - B7-0038/2012)
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Comisia
Contribuţia politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) la crearea de bunuri publice

[2011/2899(RSP)]

Votarea va avea loc joi.



Sfârşitul dezbaterii comune

 

10.20 - 11.50

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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87 • Timp afectat întrebărilor adresate Comisiei

Sectorul serviciilor, Directiva privind serviciile şi dezvoltarea competitivităţii, a creşterii
economice şi a ocupării forţei de muncă în Europa

23 «««I - Oficiul pentru armonizare în cadrul pieței interne (mărci, desene și modele industriale) şi protecția
drepturilor de proprietate intelectuală

Raport Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012)

[COM(2011)0288 - C7-0136/2011 - 2011/0135(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

42 «««I - Interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților

Raport Kurt Lechner (A7-0022/2012)

[COM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

49 ««« - Protocolul UE-Guineea-Bissau de stabilire a posibilităților de pescuit

Recomandare Carl Haglund (A7-0017/2012)

Protocolul convenit între Uniunea Europeană și Republica Guineea-Bissau de stabilire a posibilităților de
pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între
cele două părți

[15178/2011 - C7-0003/2012 - 2011/0257(NLE)]

Comisia pentru pescuit

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

81 ««« - Participarea Marocului la programele Uniunii Europene

Recomandare Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0016/2012)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul
euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora,
pe de o parte și Regatul Maroc, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și
Regatul Maroc privind principiile generale care reglementează participarea Regatului Maroc la programele
Uniunii Europene

[12712/2010 - C7-0430/2010 - 2010/0125(NLE)]

Comisia pentru afaceri externe

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

72 À«««II - Vaccinarea împotriva febrei catarale ovine

Recomandare pentru a doua lectură : Janusz Wojciechowski (A7-0031/2012)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării
unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/75/CE privind
vaccinarea împotriva febrei catarale ovine

[16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală



 

15.00 - 21.00     

 
Dezbatere comună - Acordul UE-Maroc privind produsele agricole și produsele

pescărești
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75 À«««I - Cerințele tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro

Raport Sari Essayah (A7-0292/2011)

[COM(2010)0775 - C7-0434/2010 - 2010/0373(COD)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

108 « - Numirea unui membru al Curţii de Conturi - dl Baudilio TOME MUGURUZA / ES

Raport Inés Ayala Sender (A7-0036/2012)

Raport referitor la propunerea de numire a lui Baudilio Tomé Muguruza ca membru al Curții de Conturi

[N7-0002/2012 - C7-0015/2012 - 2012/0801(NLE)]

Comisia pentru control bugetar

124 À«««II • Distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din
Uniune

Recomandare pentru a doua lectură : Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în
vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului în
ceea ce privește distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate
din Uniune

[18733/1/2011 - C7-0022/2012 - 2008/0183(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

56 À«««I • Relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate

Raport James Nicholson (A7-0262/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește
relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate

[COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

37 ««« • Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare
referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești

Recomandare José Bové (A7-0023/2012)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea
Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul
Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la
produse agricole transformate, la pește și produse pescărești, privind înlocuirea
protocoalelor nr. 1, 2 și 3 și a anexelor la acestea, precum și privind modificările la
Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene
și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte

[15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE)]

Comisia pentru comerţ internaţional

Votarea va avea loc joi.



 
Sfârşitul dezbaterii comune

6 6marţi, 14 februarie 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

101 À • Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare
referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești

Declaraţie a Comisiei

[2012/2522(RSP)]

Votarea va avea loc joi.

111 À • Fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Sharon Bowles (O-000333/2011 - B7-0022/2012)
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Comisia
Răspunsul iniţial la Cartea verde a Comisiei privind fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate

[2011/2959(RSP)]

69 À«««II • Politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio

Recomandare pentru a doua lectură : Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în
vederea adoptării deciziei Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui
program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio

[16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie



miercuri, 15 februarie 2012

 

 

09.00 - 12.20     DEZBATERI PRIORITARE

 
Dezbatere comună - Analiza anuală a creşterii şi ocuparea forţei de muncă

 
Sfârşitul dezbaterii comune

7 7miercuri, 15 februarie 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

09.00 - 12.20 DEZBATERI PRIORITARE

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 20.00 Dezbateri

21.00 - 23.00 Dezbateri

50 • Pregătirea reuniunii Consiliului European (1-2 martie 2012)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2011/2918(RSP)]

66 À • Ocuparea forței de muncă şi aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru
2012

Raport Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Raport referitor la ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a
creșterii pentru 2012

[COM(2011)0815 - 2011/2320(INI)]

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

67 À • Contribuţia la analiza anuală a creșterii 2012

Raport Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Raport referitor la contribuția la analiza anuală a creșterii 2012

[COM(2011)0815 - 2011/2319(INI)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

78 « • Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Raport Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru
politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre

[COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS)]

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale



12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor

8 8miercuri, 15 februarie 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

54 ««« - Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveţia şi acquis-ul Schengen

Recomandare Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a
Înțelegerii între Uniunea Europeană și Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și
Confederația Elvețiană privind participarea acestor state la lucrările comitetelor care asistă Comisia
Europeană în exercitarea competențelor sale de executare în vederea punerii în aplicare, asigurării
respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen

[07763/2010 - C7-0272/2011 - 2009/0168(NLE)]

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

78 « - Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Raport Pervenche Berès (A7-0011/2012)

[COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS)]

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

124 À«««II - Distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune

Recomandare pentru a doua lectură : Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

[18733/1/2011 - C7-0022/2012 - 2008/0183(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

69 À«««II - Politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio

Recomandare pentru a doua lectură : Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

[16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD)]

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

56 À«««I - Relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate

Raport James Nicholson (A7-0262/2011)

[COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

65 À - Modificarea articolului 48 alineatul (2) privind rapoartele din proprie iniţiativă

Raport Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Raport referitor la modificarea articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului
European privind rapoartele din proprie inițiativă

[2011/2168(REG)]

Comisia pentru afaceri constituţionale

111 À - Fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate

Propuneri de rezoluţie

B7-0016/2012

[2011/2959(RSP)]

66 À - Ocuparea forței de muncă şi aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2012

Raport Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

[COM(2011)0815 - 2011/2320(INI)]

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale



 

15.00 - 20.00     

 

21.00 - 23.00     

9 9miercuri, 15 februarie 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

67 À - Contribuţia la analiza anuală a creșterii 2012

Raport Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

[COM(2011)0815 - 2011/2319(INI)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

120 • Criza economică, creşterea şi ocuparea forţei de muncă

Declaraţia dlui sen. prof. Mario Monti, Preşedintele Consiliului de Miniştri al
Republicii Italiene

[2012/2538(RSP)]

Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

126 À • Situaţia din Siria

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2012/2543(RSP)]

107 À • Cea de-a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului

Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate

[2012/2530(RSP)]

85 À • Orientări pentru bugetul 2013 - alte secţiuni decât Comisia

Raport Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Raport referitor la orientările pentru procedura bugetară 2013, secțiunea I - Parlamentul
European, secțiunea II - Consiliul, secțiunea IV - Curtea de Justiție, secțiunea V - Curtea
de Conturi, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European, secțiunea VII -
Comitetul Regiunilor, secțiunea VIII - Ombudsmanul European, secțiunea IX -
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, secțiunea X – Serviciul European de
Acțiune Externă

[2012/2001(BUD)]

Comisia pentru bugete

76 À • Accesul la cărţi al persoanelor nevăzătoare

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Erminia Mazzoni (O-000006/2012 - B7-0030/2012)
Comisia pentru petiţii
Comisia
Accesul la cărți al persoanelor nevăzătoare

[2011/2894(RSP)]

106 À«««I • Sistemele de garantare a depozitelor

Raport Peter Simon (A7-0225/2011)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului
privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare)

[COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare



10 10miercuri, 15 februarie 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

117 • Legislația țărilor terțe și legislația UE privind protecția datelor

Întrebări cu solicitare de răspuns oral

Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis,
Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev, Giommaria Uggias
(O-000315/2011 - B7-0025/2012)
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Comisia
Impactul extrateritorial al legislației țărilor terțe și legislația UE privind protecția datelor

Cornelia Ernst, Miguel Portas, Marisa Matias (O-000318/2011 - B7-0026/2012)
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Comisia
Impactul extrateritorial al legislației țărilor terțe și legislația UE privind protecția datelor

Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini (O-000326/2011 -
B7-0028/2012)
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană
Comisia
Impactul extrateritorial al legislaţiei ţărilor terţe şi legislaţia UE privind protecţia datelor

Simon Busuttil, Manfred Weber, Jean-Paul Gauzès (O-000022/2012 - B7-0035/2012)
Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Comisia
Impactul extrateritorial al legislației țărilor terțe și legislația UE privind protecția datelor

[2011/2941(RSP)]



joi, 16 februarie 2012

 

 

09.00 - 11.50     

 
Dezbatere comună - Regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene

 
Sfârşitul dezbaterii comune

11 11joi, 16 februarie 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

16.00 - 17.00 Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)

129 • Reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor terțe care trăiesc în UE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Juan Fernando López Aguilar (O-000015/2012 - B7-0031/2012)
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Comisia
Carte verde privind dreptul la reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor terțe care trăiesc în Uniunea
Europeană (Directiva 2003/86/CE)

[2012/2547(RSP)]

127 ««« • Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale
paneuromediteraneene

Recomandare Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea
Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale
paneuromediteraneene

[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]

Comisia pentru comerţ internaţional

128 À • Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale
paneuromediteraneene

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira (O-000024/2012 - B7-0036/2012)
Comisia pentru comerţ internaţional
Comisia
Propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Convenției regionale cu privire la regulile de
origine preferențiale paneuromediteraneene

[2012/2519(RSP)]

95 À • Viitorul Programului european de monitorizare a Pământului (GMES)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Norbert Glante (O-000325/2011 - B7-0027/2012)
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
Comisia
Viitorul Programului european de monitorizare a Pământului

[2012/2509(RSP)]



12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor

12 12joi, 16 februarie 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

106 À«««I - Sistemele de garantare a depozitelor

Raport Peter Simon (A7-0225/2011)

[COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

85 À - Orientări pentru bugetul 2013 - alte secţiuni decât Comisia

Raport Derek Vaughan (A7-0030/2012)

[2012/2001(BUD)]

Comisia pentru bugete

79 À - Planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic

Propuneri de rezoluţie

B7-0064/2012

[2011/2937(RSP)]

119 À - Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice

Propuneri de rezoluţie

B7-0065/2012, B7-0066/2012, B7-0067/2012, RC B7-0579/2011, B7-0579/2011, B7-0581/2011,
B7-0584/2011

[2011/2899(RSP)]

103 À - Evoluţiile politice recente din Ungaria

Propuneri de rezoluţie

B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012

[2012/2511(RSP)]

Dezbatere : 18/01/2012

102 À - Situaţia din Rusia

Propuneri de rezoluţie

RC B7-0052/2012, B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012,
B7-0060/2012

[2012/2505(RSP)]

Dezbatere : 01/02/2012

101 À - Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele
agricole și la produsele pescărești

Propuneri de rezoluţie

RC B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC B7-0048/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012,
B7-0054/2012, B7-0055/2012

[2012/2522(RSP)]

37 ««« - Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele
agricole și la produsele pescărești

Recomandare José Bové (A7-0023/2012)

[15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE)]

Comisia pentru comerţ internaţional



 

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 122 din Regulamentul de

procedură al PE)

13 13joi, 16 februarie 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

126 À - Situaţia din Siria

Propuneri de rezoluţie

RC B7-0068/2012, B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012,
B7-0074/2012

[2012/2543(RSP)]

107 À - Cea de-a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului

Propuneri de rezoluţie

B7-0071/2012

[2012/2530(RSP)]

76 À - Accesul la cărţi al persoanelor nevăzătoare

Propuneri de rezoluţie

B7-0062/2012

[2011/2894(RSP)]

128 À - Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene

Propuneri de rezoluţie

B7-0061/2012

[2012/2519(RSP)]

127 ««« - Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene

Recomandare Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]

Comisia pentru comerţ internaţional

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

95 À - Viitorul Programului european de monitorizare a Pământului (GMES)

Propuneri de rezoluţie

B7-0063/2012

[2012/2509(RSP)]

121 À • Pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi
Uladzislau Kavalyou

RC B7-0075/2012, B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012,
B7-0081/2012, B7-0083/2012

[2012/2539(RSP)]

122 À • Evoluţiile recente din Egipt

B7-0077/2012, RC B7-0079/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012,
B7-0085/2012, B7-0086/2012, B7-0087/2012

[2012/2541(RSP)]



 

16.00 - 17.00     Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)

14 14joi, 16 februarie 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

123 À • Pedeapsa cu moartea în Japonia

B7-0088/2012, RC B7-0089/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012,
B7-0092/2012, B7-0093/2012

[2012/2542(RSP)]

9 • Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a
democraţiei şi a statului de drept (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)



 

 
Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 149 din Regulamentul de

procedură al PE) 
Termene de depunere

15 15

481.354/OJ 481.354/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 149 din Regulamentul de

procedură al PE)

 
 

luni, 13 februarie 2012

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 14 februarie 2012

 

09.00 - 10.20

 

15.00 - 21.00

 

16 16Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 149 din Regulamentul de procedură al PE)

481.354/OJ 481.354/OJ

Comisia (inclusiv răspunsurile) :35'

Raportori  (3 x 6') :18'

Raportori pentru aviz (4 x 1') :4'

Autori (2 x 5') :10'

Deputaţi :135'

PPE : 45', S&D : 32', ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 11', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, EFD : 7', NI : 6' 30

„Catch the eye” (5 x 5') :25'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :5'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :10'

Autor (PECH) (2 x 5') :10'

Autori (grupurile politice) (4 x 2') :8'

Deputaţi :29' 30

PPE : 7', S&D : 5' 30, ALDE : 3' 30, Verts/ALE : 3', ECR : 3', GUE/NGL : 2' 30, EFD : 2' 30, NI : 2' 30

„Catch the eye” :5'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :10'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :30'

Raportori  (4 x 6') :24'

Raportori pentru aviz (2 x 1') :2'

Autorul :5'

Deputaţi :165'

PPE : 55' 30, S&D : 39' 30, ALDE : 19', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, EFD : 8' 30, NI :
8'

„Catch the eye” (5 x 5') :25'



miercuri, 15 februarie 2012

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 20.00

 

21.00 - 23.00

 

 

joi, 16 februarie 2012

 

09.00 - 11.50

 

17 17Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 149 din Regulamentul de procedură al PE)

481.354/OJ 481.354/OJ

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :20'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportori  (3 x 6') :18'

Deputaţi :74' 30

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, EFD : 4' 30, NI : 4' 30

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

Domnul Monti, Preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii
Italiene (inclusiv răspunsurile)

:15'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportorul :6'

Deputaţi :165'

PPE : 55' 30, S&D : 39' 30, ALDE : 19', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, EFD : 8' 30, NI :
8'

„Catch the eye” (3 x 5') :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

Raportorul :6'

Raportori pentru aviz (2 x 1') :2'

Autor (PETI) :5'

Autori (grupurile politice) (4 x 2') :8'

Deputaţi :29' 30

PPE : 7', S&D : 5' 30, ALDE : 3' 30, Verts/ALE : 3', ECR : 3', GUE/NGL : 2' 30, EFD : 2' 30, NI : 2' 30

„Catch the eye” (3 x 5') :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

Raportorul :6'

Raportorul pentru aviz :1'

Autori (3 x 5') :15'

Deputaţi :74' 30

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, EFD : 4' 30, NI : 4' 30

„Catch the eye” (3 x 5') :15'



15.00 - 16.00

 

18 18Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 149 din Regulamentul de procedură al PE)

481.354/OJ 481.354/OJ

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

Autorul fiecărei propuneri de rezoluţie :1'

Deputaţi :29' 30

PPE : 7', S&D : 5' 30, ALDE : 3' 30, Verts/ALE : 3', ECR : 3', GUE/NGL : 2' 30, EFD : 2' 30, NI : 2' 30

„Catch the eye” (3 x 2') :6'



Termene de depunere

 
 

luni, 13 februarie 2012

 

 

marţi, 14 februarie 2012

 

19 19Termene de depunere

481.354/OJ 481.354/OJ

75 • Cerințele tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro  - Raport Sari Essayah
(A7-0292/2011)

- Amendamente miercuri, 8 februarie, 12.00

79 • Planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru de Atlantic - Întrebări cu solicitare de răspuns oral
(O-000308/2011 - B7-0023/2012)  (O-000309/2011 - B7-0024/2012)

- Propunere de rezoluţie luni, 13 februarie, 19.00

- Amendamente marţi, 14 februarie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 15 februarie, 17.00

119 • Contribuția politicii comune în domeniul pescuitului la crearea de bunuri publice - Întrebări cu solicitare de
răspuns oral (O-000004/2012 - B7-0029/2012)  (O-000029/2012 - B7-0038/2012)

- Propuneri de rezoluţie luni, 13 februarie, 19.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie marţi, 14 februarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 14 februarie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 15 februarie, 17.00

72 • Vaccinarea împotriva febrei catarale ovine  - Recomandare pentru a doua lectură : Janusz Wojciechowski
(A7-0031/2012)

- Amendamente; respingere miercuri, 8 februarie, 12.00

124 • Distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune  - Recomandare pentru
a doua lectură : Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

- Amendamente miercuri, 8 februarie, 12.00

56 • Relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate  - Raport James Nicholson (A7-0262/2011)

- Amendamente miercuri, 8 februarie, 12.00

101 • Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la
produsele pescărești - Declaraţie a Comisiei

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 8 februarie, 12.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie luni, 13 februarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie luni, 13 februarie, 20.00

111 • Fezabilitatea introducerii obligaţiunilor de stabilitate - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000333/2011
- B7-0022/2012)

- Propunere de rezoluţie miercuri, 25 ianuarie, 12.00

- Amendamente luni, 13 februarie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 14 februarie, 19.00

69 • Politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio  - Recomandare pentru a doua lectură : Gunnar Hökmark
(A7-0019/2012)

- Amendamente; respingere miercuri, 8 februarie, 12.00
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66 • Ocuparea forței de muncă şi aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2012  - Raport Marije
Cornelissen (A7-0021/2012)

- Amendamente miercuri, 8 februarie, 12.00

67 • Contribuţia la analiza anuală a creșterii 2012  - Raport Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

- Amendamente miercuri, 8 februarie, 12.00

65 • Modificarea articolului 48 alineatul (2) privind rapoartele din proprie iniţiativă  - Raport Stanimir Ilchev
(A7-0399/2011)

- Amendamente miercuri, 8 februarie, 12.00

126 • Situaţia din Siria - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluţie luni, 13 februarie, 19.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie miercuri, 15 februarie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 15 februarie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 15 februarie, 17.00

107 • Cea de-a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului - Declaraţie a Vicepreşedintelui
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

- Propuneri de rezoluţie luni, 13 februarie, 19.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie marţi, 14 februarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 14 februarie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 15 februarie, 17.00

85 • Orientări pentru bugetul 2013 - alte secţiuni decât Comisia  - Raport Derek Vaughan (A7-0030/2012)

- Amendamente luni, 13 februarie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 14 februarie, 19.00

76 • Accesul la cărţi al persoanelor nevăzătoare - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000006/2012 -
B7-0030/2012)

- Propunere de rezoluţie luni, 13 februarie, 19.00

- Amendamente marţi, 14 februarie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 15 februarie, 17.00

106 • Sistemele de garantare a depozitelor  - Raport Peter Simon (A7-0225/2011)

- Amendamente luni, 13 februarie, 19.00

128 • Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene - Întrebare cu
solicitare de răspuns oral (O-000024/2012 - B7-0036/2012)

- Propunere de rezoluţie luni, 13 februarie, 19.00

- Amendamente marţi, 14 februarie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 15 februarie, 17.00



Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal

 

21 21Termene de depunere

481.354/OJ 481.354/OJ

95 • Viitorul Programului european de monitorizare a Pământului (GMES) - Întrebare cu solicitare de răspuns
oral (O-000325/2011 - B7-0027/2012)

- Propunere de rezoluţie luni, 13 februarie, 19.00

- Amendamente marţi, 14 februarie, 19.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 15 februarie, 17.00

103 • Evoluţiile politice recente din Ungaria - Propuneri de rezoluţie

- Propuneri de rezoluţie marţi, 14 februarie, 14.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie miercuri, 15 februarie, 12.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie miercuri, 15 februarie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 15 februarie, 17.00

102 • Situaţia din Rusia - Propuneri de rezoluţie

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 8 februarie, 12.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie marţi, 14 februarie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 14 februarie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 15 februarie, 17.00

121 • Pedeapsa cu moartea în Belarus, în special cazul lui Dzmitry Kanavalau şi Uladzislau Kavalyou

- Propuneri de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al
PE)

luni, 13 februarie, 20.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 122 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 15 februarie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 122 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 15 februarie, 14.00

122 • Evoluţiile recente din Egipt

- Propuneri de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al
PE)

luni, 13 februarie, 20.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 122 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 15 februarie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 122 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 15 februarie, 14.00

123 • Pedeapsa cu moartea în Japonia

- Propuneri de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al
PE)

luni, 13 februarie, 20.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 122 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 15 februarie, 13.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 122 din
Regulamentul de procedură al PE)

miercuri, 15 februarie, 14.00

- Texte supuse la vot marţi vineri, 10 februarie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 13 februarie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 14 februarie, 19.00

- Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare
a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (Articolul 122 din
Regulamentul de procedură al PE)

joi, 16 februarie, 10.00


	luni, 13 februarie 2012
	17.00 - 23.00     

	marţi, 14 februarie 2012
	09.00 - 10.20     
	Dezbatere comună - Pescuitul

	10.20 - 11.50
	12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
	15.00 - 21.00     
	Dezbatere comună - Acordul UE-Maroc privind produsele agricole și produsele pescărești


	miercuri, 15 februarie 2012
	09.00 - 12.20     DEZBATERI PRIORITARE
	Dezbatere comună - Analiza anuală a creşterii şi ocuparea forţei de muncă

	12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
	15.00 - 20.00     
	21.00 - 23.00     

	joi, 16 februarie 2012
	09.00 - 11.50     
	Dezbatere comună - Regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene

	12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
	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 122 din Regulamentul de procedură al PE)

	16.00 - 17.00     Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)

	Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 149 din Regulamentul de procedură al PE)
	luni, 13 februarie 2012
	17.00 - 23.00

	marţi, 14 februarie 2012
	09.00 - 10.20
	15.00 - 21.00

	miercuri, 15 februarie 2012
	09.00 - 12.20
	15.00 - 20.00
	21.00 - 23.00

	joi, 16 februarie 2012
	09.00 - 11.50
	15.00 - 16.00
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