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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

Cuprins

Cuprins
luni, 12 martie 2012

1

17.00 - 23.00

1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
Un an de la Fukushima - lecții învățate - Declaraţie a Preşedintelui Parlamentului European
Dezbatere comună - Egalitatea dintre femei şi bărbaţi
Egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană - 2011 - Raport Sophia in 't Veld
(A7-0041/2012)
Femeile în procesul decizional politic - Raport Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Succesiunea și certificatul european de moștenitor - Raport Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Formarea judiciară - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)
Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
Statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor - Raport Sven Giegold
(A7-0432/2011)
Procesul de la Bologna - Raport Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

marţi, 13 martie 2012
09.00 - 12.20
Concluziile Consiliului European din 1-2 martie 2012 - Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
Derogarea aferentă crizei - Fondul european de ajustare la globalizare - Întrebare cu solicitare de răspuns
oral (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
12.30 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor
Acordul dintre UE, Islanda și Norvegia privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției referitoare la
asistența judiciară reciprocă în materie penală - Recomandare Claude Moraes (A7-0020/2012)
Cererea de ridicare a imunităţii Krisztinei Morvai - Raport Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Succesiunea și certificatul european de moștenitor - Raport Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană - 2011 - Raport Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Femeile în procesul decizional politic - Raport Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor - Raport Sven Giegold
(A7-0432/2011)
Procesul de la Bologna - Raport Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Statisticile europene - Raport Edward Scicluna (A7-0037/2012)
15.00 - 16.00
Site-urile de internet discriminatorii şi reacţiile autorităților - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
16.00 - 17.30
Timp afectat întrebărilor adresate Comisiei
17.30 - 20.00
Orientările generale pentru bugetul 2013 - secţiunea III - Comisia - Raport Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Dezbatere comună - Sectorul producţiei de cacao
Acordul internațional privind cacaua din 2010 - Recomandare Vital Moreira (A7-0024/2012)
Munca copiilor în sectorul producţiei de cacao - Declaraţie a Comisiei
Combaterea epidemiei de diabet în UE - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
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Cuprins

21.00 - 23.00
Fondul european pentru pescuit - Raport João Ferreira (A7-0447/2011)
Un contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară - Raport Godelieve
Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Politica comercială comună - Raport Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

miercuri, 14 martie 2012
09.00 - 11.50 DEZBATERI PRIORITARE
Raportul privind extinderea pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei - Declaraţii ale Consiliului şi ale
Comisiei
Raportul privind extinderea pentru Islanda - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
Raportul privind extinderea pentru Bosnia şi Herţegovina - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor
Fondul european pentru pescuit - Raport João Ferreira (A7-0447/2011)
Un contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară - Raport Godelieve
Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Politica comercială comună - Raport Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Orientările generale pentru bugetul 2013 - secţiunea III - Comisia - Raport Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Mandatul comisiei speciale pentru probleme de criminalitate organizată, corupție și spălare de bani
Formarea judiciară - Propuneri de rezoluţie
Munca copiilor în sectorul producţiei de cacao - Propuneri de rezoluţie
Acordul internațional privind cacaua din 2010 - Recomandare Vital Moreira (A7-0024/2012)
Combaterea epidemiei de diabet în UE - Propuneri de rezoluţie
Raportul privind extinderea pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei - Propuneri de rezoluţie
Raportul privind extinderea pentru Islanda - Propuneri de rezoluţie
Raportul privind extinderea pentru Bosnia şi Herţegovina - Propuneri de rezoluţie
15.00 - 21.00
Rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant
al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
Kazahstan - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe
şi politica de securitate
Situația din Nigeria - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate
Situația din Belarus - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate
Pirateria maritimă - Declaraţie a Comisiei
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joi, 15 martie 2012

10

09.00 - 11.50

10

O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 - Raport Chris Davies (A7-0033/2012)
Cel de-al șaselea forum mondial al apei - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000013/2012 B7-0101/2012)
Epidemia Schmallenberg - Întrebări cu solicitare de răspuns oral (O-000045/2012 - B7-0103/2012)
(O-000047/2012 - B7-0104/2012) (O-000057/2012 - B7-0105/2012)

483.918/OJ
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10

483.918/OJ

Cuprins

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor
Site-urile de internet discriminatorii şi reacţiile autorităților - Propuneri de rezoluţie
Rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia - Propuneri de rezoluţie
Kazahstan - Propuneri de rezoluţie
Situația din Nigeria - Propuneri de rezoluţie
Situația din Belarus - Propuneri de rezoluţie
O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 - Raport Chris Davies (A7-0033/2012)
Cel de-al șaselea forum mondial al apei - Propuneri de rezoluţie
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)
Traficul de persoane din Sinai, în special cazul lui Solomon W.
Palestina: raidurile forțelor israeliene asupra unor posturi TV palestiniene
Încălcări ale drepturilor omului în Bahrain
16.00 - 17.00 Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)
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)
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12
12

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

14

Termene de depunere

16

483.918/OJ

483.918/OJ

1

luni, 12 martie 2012

1

luni, 12 martie 2012
17.00 - 23.00

Dezbateri

17.00 - 23.00
1

• Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

120

• Un an de la Fukushima - lecții învățate
Declaraţie a Preşedintelui Parlamentului European
[2012/2576(RSP)]
Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
Dezbatere comună - Egalitatea dintre femei şi bărbaţi
31

À

• Egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană - 2011
Raport Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană - 2011
[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

47

À

• Femeile în procesul decizional politic
Raport Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Raport referitor la femeile în procesul decizional politic – calitate și egalitate
[2011/2295(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen
Sfârşitul dezbaterii comune

63

À «««I

119 À

• Succesiunea și certificatul european de moștenitor
Raport Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești
și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și crearea unui certificat european
de moștenitor
[2009/0157(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
• Formarea judiciară
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Comisia pentru afaceri juridice
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Comisia
Formarea judiciară

[2012/2575(RSP)]
Votarea va avea loc miercuri.
483.918/OJ

483.918/OJ

2

luni, 12 martie 2012

2

2

• Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al
PE)
Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
73

À

• Statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor
Raport Sven Giegold (A7-0432/2011)
Raport referitor la statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea
lucrătorilor
[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

54

À

• Procesul de la Bologna
Raport Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Raport referitor la contribuția instituțiilor europene la consolidarea și progresul
Procesului de la Bologna
[2011/2180(INI)]
Comisia pentru cultură şi educaţie

483.918/OJ

483.918/OJ

3

marţi, 13 martie 2012

3

marţi, 13 martie 2012
09.00 - 12.20
12.30 - 14.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 20.00
21.00 - 23.00

Dezbateri
VOTARE urmată de explicarea voturilor
Dezbateri
Timpul afectat întrebărilor
Dezbateri
Dezbateri

09.00 - 12.20
59

• Concluziile Consiliului European din 1-2 martie 2012
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
[2011/2921(RSP)]

113

• Derogarea aferentă crizei - Fondul european de ajustare la globalizare
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Consiliul
Derogarea aferentă crizei - Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

[2012/2572(RSP)]
12.30 - 14.00
45

«««

122

VOTARE urmată de explicarea voturilor
- Acordul dintre UE, Islanda și Norvegia privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției
referitoare la asistența judiciară reciprocă în materie penală
Recomandare Claude Moraes (A7-0020/2012)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea
Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției din
29 mai 2000 referitoare la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii
Europene și ale Protocolului din 2001 la aceasta
[2009/0189(NLE)]
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
- Cererea de ridicare a imunităţii Krisztinei Morvai
Raport Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Raport privind cererea de ridicare a imunităţii Krisztinei Morvai
[2010/2285(IMM)]
Comisia pentru afaceri juridice

63

À «««I

483.918/OJ

- Succesiunea și certificatul european de moștenitor
Raport Kurt Lechner (A7-0045/2012)
[2009/0157(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice

483.918/OJ

4

marţi, 13 martie 2012

31

À

- Egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană - 2011
Raport Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

47

À

- Femeile în procesul decizional politic
Raport Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
[2011/2295(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

73

À

- Statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor
Raport Sven Giegold (A7-0432/2011)
[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al PE

54

À

- Procesul de la Bologna
Raport Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
[2011/2180(INI)]
Comisia pentru cultură şi educaţie
Articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al PE

51

À

- Statisticile europene
Raport Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Raport referitor la managementul calităţii pentru statisticile europene
[COM(2011)0211 - 2011/2289(INI)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare

4

15.00 - 16.00
103 À

• Site-urile de internet discriminatorii şi reacţiile autorităților
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2012/2554(RSP)]
Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice

16.00 - 17.30
5

483.918/OJ

• Timp afectat întrebărilor adresate Comisiei
Rolul UE în stimularea competitivităţii economiilor celor 27 de state membre
Comisari: KALLAS, BARNIER și ANDOR

483.918/OJ

5

marţi, 13 martie 2012

5

17.30 - 20.00
58

À

• Orientările generale pentru bugetul 2013 - secţiunea III - Comisia
Raport Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2013 - secțiunea III Comisia
[2012/2000(BUD)]
Comisia pentru bugete
Dezbatere comună - Sectorul producţiei de cacao
«««

50

53

À

• Acordul internațional privind cacaua din 2010
Recomandare Vital Moreira (A7-0024/2012)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea
Acordului internațional privind cacaua din 2010
[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Comisia pentru comerţ internaţional
• Munca copiilor în sectorul producţiei de cacao
Declaraţie a Comisiei
[2011/2957(RSP)]

Sfârşitul dezbaterii comune
78

À

• Combaterea epidemiei de diabet în UE
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2011/2911(RSP)]

21.00 - 23.00
60

«««I

• Fondul european pentru pescuit
Raport João Ferreira (A7-0447/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul
European pentru Pescuit, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea
financiară pentru anumite state membre afectate sau ameninţate de dificultăţi grave legate
de stabilitatea lor financiară
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Comisia pentru pescuit

48

«««I

• Un contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate
superioară
Raport Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 617/2009 al Consiliului de deschidere a unui
contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Comisia pentru comerţ internaţional

483.918/OJ

483.918/OJ

6

33

marţi, 13 martie 2012

À «««I

483.918/OJ

6

• Politica comercială comună
Raport Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu
procedurile de adoptare a anumitor măsuri
[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Comisia pentru comerţ internaţional

483.918/OJ

7

miercuri, 14 martie 2012

7

miercuri, 14 martie 2012
09.00 - 11.50
12.00 - 14.00
15.00 - 21.00

09.00 - 11.50

DEZBATERI PRIORITARE
VOTARE urmată de explicarea voturilor
Dezbateri

DEZBATERI PRIORITARE

30

À

• Raportul privind extinderea pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2011/2887(RSP)]

29

À

• Raportul privind extinderea pentru Islanda
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2011/2884(RSP)]

28

À

• Raportul privind extinderea pentru Bosnia şi Herţegovina
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2011/2888(RSP)]

12.00 - 14.00

VOTARE urmată de explicarea voturilor

60

«««I

- Fondul european pentru pescuit
Raport João Ferreira (A7-0447/2011)
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Comisia pentru pescuit
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

48

«««I

- Un contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară
Raport Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Comisia pentru comerţ internaţional
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

33

À «««I

- Politica comercială comună
Raport Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Comisia pentru comerţ internaţional

58

À

- Orientările generale pentru bugetul 2013 - secţiunea III - Comisia
Raport Giovanni La Via (A7-0040/2012)
[2012/2000(BUD)]
Comisia pentru bugete

121 À

483.918/OJ

- Mandatul comisiei speciale pentru probleme de criminalitate organizată, corupție și spălare de bani
B7-0151/2012
[2012/2577(RSO)]
483.918/OJ

8

miercuri, 14 martie 2012

119 À

53

- Formarea judiciară
Propuneri de rezoluţie
B7-0150/2012
[2012/2575(RSP)]

À

- Munca copiilor în sectorul producţiei de cacao
Propuneri de rezoluţie
B7-0126/2012
[2011/2957(RSP)]
«««

50

8

- Acordul internațional privind cacaua din 2010
Recomandare Vital Moreira (A7-0024/2012)
[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Comisia pentru comerţ internaţional
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

78

À

- Combaterea epidemiei de diabet în UE
Propuneri de rezoluţie
RC B7-0145/2012, B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012, B7-0148/2012
[2011/2911(RSP)]

30

À

- Raportul privind extinderea pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
Propuneri de rezoluţie
B7-0127/2012
[2011/2887(RSP)]

29

À

- Raportul privind extinderea pentru Islanda
Propuneri de rezoluţie
B7-0125/2012
[2011/2884(RSP)]

28

À

- Raportul privind extinderea pentru Bosnia şi Herţegovina
Propuneri de rezoluţie
B7-0129/2012
[2011/2888(RSP)]

15.00 - 21.00
114 À

• Rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2573(RSP)]

102 À

• Kazahstan
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2553(RSP)]

483.918/OJ

483.918/OJ

9

miercuri, 14 martie 2012

9

À

• Situația din Nigeria
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2550(RSP)]

123 À

• Situația din Belarus
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate
[2012/2581(RSP)]

89

• Pirateria maritimă
Declaraţie a Comisiei
[2011/2962(RSP)]
Votarea va avea loc în cadrul unei viitoare perioade de sesiune.

75

483.918/OJ

483.918/OJ

10

joi, 15 martie 2012

10

joi, 15 martie 2012
09.00 - 11.50
12.00 - 14.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00

Dezbateri
VOTARE urmată de explicarea voturilor
Dezbateri
Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)

09.00 - 11.50
20

À

101 À

• O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050
Raport Chris Davies (A7-0033/2012)
Raport referitor la o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii
scăzute de carbon până în 2050
[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
• Cel de-al șaselea forum mondial al apei
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav
Ouzký, Sabine Wils (O-000013/2012 - B7-0101/2012)
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Comisia
Cel de-al șaselea forum mondial al apei de la Marseille, 12-17 martie 2012

[2012/2552(RSP)]
115

• Epidemia Schmallenberg
Întrebări cu solicitare de răspuns oral
Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Nikolaos Chountis (O-000045/2012 B7-0103/2012)
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Comisia
Epidemia Schmallenberg
James Nicholson, Ashley Fox, Albert Deß, Esther de Lange (O-000047/2012 - B7-0104/2012)
Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni
Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Comisia
Epidemia Schmallenberg
George Lyon, Nathalie Griesbeck (O-000057/2012 - B7-0105/2012)
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Comisia
Epidemia Schmallenberg

[2012/2574(RSP)]

483.918/OJ

483.918/OJ

11

joi, 15 martie 2012

12.00 - 14.00

VOTARE urmată de explicarea voturilor

103 À

- Site-urile de internet discriminatorii şi reacţiile autorităților
Propuneri de rezoluţie
RC B7-0152/2012, B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012,
B7-0157/2012
[2012/2554(RSP)]

114 À

- Rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia
Propuneri de rezoluţie
B7-0177/2012
[2012/2573(RSP)]

102 À

- Kazahstan
Propuneri de rezoluţie
RC B7-0135/2012, B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012,
B7-0144/2012
[2012/2553(RSP)]

À

- Situația din Nigeria
Propuneri de rezoluţie
RC B7-0131/2012, B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012,
B7-0139/2012, B7-0149/2012
[2012/2550(RSP)]

123 À

- Situația din Belarus
Propuneri de rezoluţie
RC B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012,
B7-0183/2012
[2012/2581(RSP)]

75

20

À

101 À

11

- O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050
Raport Chris Davies (A7-0033/2012)
[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
- Cel de-al șaselea forum mondial al apei
Propuneri de rezoluţie
B7-0130/2012
[2012/2552(RSP)]

15.00 - 16.00

483.918/OJ

483.918/OJ

12

joi, 15 martie 2012

12

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)
110 À

• Traficul de persoane din Sinai, în special cazul lui Solomon W.
RC B7-0158/2012, B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012,
B7-0165/2012, B7-0168/2012, B7-0169/2012
[2012/2569(RSP)]

111 À

• Palestina: raidurile forțelor israeliene asupra unor posturi TV palestiniene
RC B7-0160/2012, B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012,
B7-0167/2012, B7-0170/2012
[2012/2570(RSP)]

112 À

• Încălcări ale drepturilor omului în Bahrain
RC B7-0171/2012, B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012,
B7-0175/2012, B7-0176/2012
[2012/2571(RSP)]

16.00 - 17.00
9

Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)
• 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)

483.918/OJ

483.918/OJ

13

13

Timpul afectat luărilor de cuvânt (Articolul 149 din Regulamentul de
procedură al PE)
Termene de depunere

483.918/OJ

483.918/OJ

14

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

14

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

luni, 12 martie 2012
17.00 - 23.00

Preşedintele Parlamentului European
Comisia (inclusiv răspunsurile)
Raportori (3 x 6')
Raportori (articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al
PE) (2 x 4')
Autori (comisii) (2 x 2' 30)
Deputaţi

:5'
:35'
:18'
:8'
:5'
:135'

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

„Catch the eye” (5 x 5')

:25'

marţi, 13 martie 2012
09.00 - 12.20

Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)
Consiliul (inclusiv răspunsurile)
Comisia (inclusiv răspunsurile)
Autorul
Deputaţi

:15'
:5'
:15'
:5'
:105'

PPE : 34', S&D : 24' 30, ALDE : 12', Verts/ALE : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', EFD : 6', NI : 5' 30

„Catch the eye” (2 x 5')

:10'

Consiliul (inclusiv răspunsurile)
Comisia (inclusiv răspunsurile)
Deputaţi

:10'
:10'
:21'

15.00 - 16.00

PPE : 4', S&D : 3' 30, ALDE : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ECR : 2' 30, GUE/NGL : 2', EFD : 2', NI : 2'

17.30 - 20.00

Consiliul (inclusiv răspunsurile)
Comisia (inclusiv răspunsurile)
Raportori (2 x 6')
Deputaţi

:10'
:25'
:12'
:45' 30

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3' 30, NI : 3'

„Catch the eye” (3 x 5')

483.918/OJ

:15'

483.918/OJ

15

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

15

21.00 - 23.00

Comisia (inclusiv răspunsurile)
Raportori (3 x 6')
Raportorul pentru aviz
Deputaţi

:15'
:18'
:1'
:45' 30

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3' 30, NI : 3'

„Catch the eye” (3 x 5')

:15'

miercuri, 14 martie 2012
09.00 - 11.50

Consiliul (inclusiv răspunsurile)
Comisia (inclusiv răspunsurile)
Deputaţi

:30'
:30'
:45' 30

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3' 30, NI : 3'

„Catch the eye” (3 x 5')

:15'

15.00 - 21.00

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :40'
Comisia (inclusiv răspunsurile)
:10'
Deputaţi
:195'
PPE : 66' 30, S&D : 47', ALDE : 22', Verts/ALE : 16', ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', EFD : 10', NI : 9'

„Catch the eye” (5 x 5')

:25'

joi, 15 martie 2012
09.00 - 11.50

Comisia (inclusiv răspunsurile)
Raportorul
Raportori pentru aviz (2 x 1')
Autor (ENVI)
Autori (grupurile politice) (4 x 2')
Deputaţi

:15'
:6'
:2'
:5'
:8'
: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'

Comisia (inclusiv răspunsurile)
Autorul fiecărei propuneri de rezoluţie
Deputaţi

:15'
:1'
:29' 30

15.00 - 16.00

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')

483.918/OJ

:6'

483.918/OJ

16

Termene de depunere

16

Termene de depunere

luni, 12 martie 2012
31

47

63

119

73

•

Egalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană - 2011 - Raport Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

-

Amendamente

•

Femeile în procesul decizional politic - Raport Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

-

Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de
rezoluţie de înlocuire
Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire

•

Succesiunea și certificatul european de moștenitor - Raport Kurt Lechner (A7-0045/2012)

-

Amendamente

•

Formarea judiciară - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000059/2012 - B7-0106/2012)

-

Propunere de rezoluţie
Amendamente
Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”

•

-

Statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor - Raport Sven Giegold
(A7-0432/2011)
Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de
miercuri, 7 martie, 12.00
rezoluţie de înlocuire
Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire
luni, 12 martie, 19.00

•

Procesul de la Bologna - Raport Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

-

Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de
rezoluţie de înlocuire
Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire

-

54

-

miercuri, 7 martie, 12.00

miercuri, 7 martie, 12.00
luni, 12 martie, 19.00

miercuri, 7 martie, 12.00

luni, 12 martie, 19.00
marţi, 13 martie, 12.00
marţi, 13 martie, 19.00

miercuri, 7 martie, 12.00
luni, 12 martie, 19.00

marţi, 13 martie 2012
51

103

58

•

Statisticile europene - Raport Edward Scicluna (A7-0037/2012)

-

Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de
rezoluţie de înlocuire
Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire

•

Site-urile de internet discriminatorii şi reacţiile autorităților - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

-

Propuneri de rezoluţie
Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie
Amendamente la propunerile comune de rezoluţie
Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”

•

Orientările generale pentru bugetul 2013 - secţiunea III - Comisia - Raport Giovanni La Via (A7-0040/2012)

-

Amendamente

483.918/OJ

miercuri, 7 martie, 12.00
luni, 12 martie, 19.00

luni, 12 martie, 19.00
marţi, 13 martie, 19.00
marţi, 13 martie, 20.00
miercuri, 14 martie, 17.00

miercuri, 7 martie, 12.00

483.918/OJ

17

53

78

33

Termene de depunere

•

Munca copiilor în sectorul producţiei de cacao - Declaraţie a Comisiei

-

Propuneri de rezoluţie
Amendamente
Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”

•

Combaterea epidemiei de diabet în UE - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

-

Propuneri de rezoluţie
Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie
Amendamente la propunerile comune de rezoluţie
Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”

•

Politica comercială comună - Raport Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

-

Amendamente

17

miercuri, 7 martie, 12.00
luni, 12 martie, 19.00
marţi, 13 martie, 19.00

miercuri, 7 martie, 12.00
luni, 12 martie, 19.00
luni, 12 martie, 20.00
marţi, 13 martie, 19.00

miercuri, 7 martie, 12.00

miercuri, 14 martie 2012
30

29

28

121

114

-

Raportul privind extinderea pentru Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei - Declaraţii ale Consiliului şi ale
Comisiei
Propuneri de rezoluţie
miercuri, 7 martie, 12.00
Amendamente
luni, 12 martie, 19.00
Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”
marţi, 13 martie, 19.00

•

Raportul privind extinderea pentru Islanda - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

-

Propuneri de rezoluţie
Amendamente
Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”

•

Raportul privind extinderea pentru Bosnia şi Herţegovina - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

-

Propuneri de rezoluţie
Amendamente
Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”

•

Mandatul comisiei speciale pentru probleme de criminalitate organizată, corupție și spălare de bani

-

Propuneri de rezoluţie
Amendamente

•

Rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant
al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
Propuneri de rezoluţie
marţi, 13 martie, 12.00
Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie
miercuri, 14 martie, 12.00
Amendamente la propunerile comune de rezoluţie
miercuri, 14 martie, 13.00
Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”
miercuri, 14 martie, 17.00

•

102

•
-

483.918/OJ

miercuri, 7 martie, 12.00
luni, 12 martie, 19.00
marţi, 13 martie, 19.00

miercuri, 7 martie, 12.00
luni, 12 martie, 19.00
marţi, 13 martie, 19.00

luni, 12 martie, 19.00
marţi, 13 martie, 12.00

Kazahstan - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi
politica de securitate
Propuneri de rezoluţie
miercuri, 7 martie, 12.00
Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie
luni, 12 martie, 19.00
Amendamente la propunerile comune de rezoluţie
luni, 12 martie, 20.00

483.918/OJ

18

75

Termene de depunere

•
-

123

•
-

18

Situația din Nigeria - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate
Propuneri de rezoluţie
miercuri, 7 martie, 12.00
Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie
luni, 12 martie, 19.00
Amendamente la propunerile comune de rezoluţie
luni, 12 martie, 20.00
Situația din Belarus - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate
Propuneri de rezoluţie
marţi, 13 martie, 12.00
Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie
miercuri, 14 martie, 12.00
Amendamente la propunerile comune de rezoluţie
miercuri, 14 martie, 13.00
Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”
miercuri, 14 martie, 17.00

joi, 15 martie 2012
20

101

110

•

O economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050 - Raport Chris Davies (A7-0033/2012)

-

Amendamente

•
-

Cel de-al șaselea forum mondial al apei - Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000013/2012 B7-0101/2012)
Propuneri de rezoluţie
miercuri, 7 martie, 12.00
Amendamente
luni, 12 martie, 19.00

•

Traficul de persoane din Sinai, în special cazul lui Solomon W.

-

Propuneri de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al
PE)
Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 122 din
Regulamentul de procedură al PE)
Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 122 din
Regulamentul de procedură al PE)

-

111

•

Palestina: raidurile forțelor israeliene asupra unor posturi TV palestiniene

-

Propuneri de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al
PE)
Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 122 din
Regulamentul de procedură al PE)
Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 122 din
Regulamentul de procedură al PE)

-

112

•

Încălcări ale drepturilor omului în Bahrain

-

Propuneri de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al
PE)
Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 122 din
Regulamentul de procedură al PE)
Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 122 din
Regulamentul de procedură al PE)

-

483.918/OJ

miercuri, 7 martie, 12.00

luni, 12 martie, 20.00
miercuri, 14 martie, 13.00
miercuri, 14 martie, 14.00

luni, 12 martie, 20.00
miercuri, 14 martie, 13.00
miercuri, 14 martie, 14.00

luni, 12 martie, 20.00
miercuri, 14 martie, 13.00
miercuri, 14 martie, 14.00

483.918/OJ

19

Termene de depunere

19

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

Texte supuse la vot marţi
Texte supuse la vot miercuri
Texte supuse la vot joi
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)

483.918/OJ

vineri, 9 martie, 12.00
luni, 12 martie, 19.00
marţi, 13 martie, 19.00
joi, 15 martie, 10.00

483.918/OJ

