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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

491.927/OJ 491.927/OJ

luni, 2 iulie 2012 1

17.00 - 23.00 1

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor 1

Spaţiul feroviar unic european (reformare)  - Recomandare pentru a doua lectură : Debora Serracchiani
(A7-0196/2012) 1

Aparatura de înregistrare în transportul rutier  - Raport Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012) 1

Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale  - Raport Jürgen
Creutzmann (A7-0046/2012) 1

Punerea în aplicare a legislației UE privind apa  - Raport Richard Seeber (A7-0192/2012) 1

Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE) 1

Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte: 2

Strategia pentru protecţia și bunăstarea animalelor  - Raport Marit Paulsen (A7-0216/2012) 2

eCall: un nou serviciu 112 pentru cetăţeni  - Raport Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová
(A7-0205/2012) 2

Atractivitatea investiţiilor în Europa  - Raport Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012) 2

Aspecte comerciale ale Parteneriatului estic  - Raport Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012) 2

Evoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în special în Mediterana  -
Raport François Alfonsi (A7-0219/2012) 2

marţi, 3 iulie 2012 3

08.30 - 12.20 3

Bilanţul Preşedinţiei daneze - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei 3

Concluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012) - Declaraţii ale Consiliului European şi ale
Comisiei 3

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor 3

Solicitare de consultare a Comitetului Economic şi Social European privind instituirea unei economii sociale
de piață europene 3

Asigurare și reasigurare (Solvabilitate II)  - Raport Sharon Bowles (A7-0198/2012) 3

Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană  - Raport Maurice Ponga
(A7-0169/2012) 3

Evoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în special în Mediterana  -
Raport François Alfonsi (A7-0219/2012) 3

Spaţiul feroviar unic european (reformare)  - Recomandare pentru a doua lectură : Debora Serracchiani
(A7-0196/2012) 4

Aparatura de înregistrare în transportul rutier  - Raport Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012) 4

Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale  - Raport Jürgen
Creutzmann (A7-0046/2012) 4

Punerea în aplicare a legislației UE privind apa  - Raport Richard Seeber (A7-0192/2012) 4

eCall: un nou serviciu 112 pentru cetăţeni  - Raport Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012) 4

Atractivitatea investiţiilor în Europa  - Raport Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012) 4

Aspecte comerciale ale Parteneriatului estic  - Raport Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012) 4

15.00 - 20.00 4

Acordul comercial de combatere a contrafacerii dintre UE și statele membre ale acesteia, Australia, Canada,
Japonia, Republica Coreea, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Elveţia și SUA  - Recomandare David
Martin (A7-0204/2012) 4

Bugetul 2013 - Mandat pentru trilog  - Raport Giovanni La Via (A7-0215/2012) 5

Acordul UE-Israel privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale - Întrebare cu
solicitare de răspuns oral (O-000129/2012 - B7-0119/2012) 5



Cuprins

491.927/OJ 491.927/OJ

Accesul la serviciile bancare de bază  - Raport Jürgen Klute (A7-0197/2012) 5

21.00 - 23.00 5

Plățile directe pentru fermieri (2013)  - Raport Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012) 5

Dezbatere comună - Alinierea la Tratatul de la Lisabona 5

Norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori   - Raport Paolo De Castro
(A7-0158/2011) 5

Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  -
Raport Paolo De Castro (A7-0161/2011) 6

Organizarea comună a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole  -
Raport Paolo De Castro (A7-0322/2011) 6

Finanțarea politicii agricole comune  - Raport Giovanni La Via (A7-0209/2011) 6

Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice  - Raport Martin Häusling (A7-0215/2011) 6

Sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă  - Raport Luis Manuel Capoulas Santos
(A7-0204/2011) 6

miercuri, 4 iulie 2012 7

09.00 - 12.20 DEZBATERI PRIORITARE 7

Programul activităţilor Preşedinţiei cipriote a Consiliului - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei 7

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013 - Declaraţie a Comisiei 7

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor 7

Norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori   - Raport Paolo De Castro
(A7-0158/2011) 7

Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  - Raport
Paolo De Castro (A7-0161/2011) 7

Organizarea comună a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole  -
Raport Paolo De Castro (A7-0322/2011) 7

Finanțarea politicii agricole comune  - Raport Giovanni La Via (A7-0209/2011) 7

Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice  - Raport Martin Häusling (A7-0215/2011) 8

Sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă  - Raport Luis Manuel Capoulas Santos
(A7-0204/2011) 8

Acordul UE-Rusia cu privire la menţinerea angajamentelor privind comerţul cu servicii  - Recomandare
Gianluca Susta (A7-0176/2012) 8

Acordul UE-Rusia privind comerțul cu părți și componente de autovehicule  - Recomandare Paweł Zalewski
(A7-0175/2012) 8

Acordul UE-Rusia privind introducerea sau majorarea de către Federaţia Rusă a taxelor la export pentru
materii prime  - Recomandare Inese Vaidere (A7-0178/2012) 8

Acordul comercial de combatere a contrafacerii dintre UE și statele membre ale acesteia, Australia, Canada,
Japonia, Republica Coreea, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Elveţia și SUA  - Recomandare David
Martin (A7-0204/2012) 8

Plățile directe pentru fermieri (2013)  - Raport Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012) 8

Bugetul 2013 - Mandat pentru trilog  - Raport Giovanni La Via (A7-0215/2012) 9

Strategia pentru protecţia și bunăstarea animalelor  - Raport Marit Paulsen (A7-0216/2012) 9

Crearea unui cadru juridic la nivelul UE pentru protecţia animalelor de companie şi a animalelor fără stăpân -
Propunere de rezoluţie 9

Concluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012) - Propuneri de rezoluţie 9

Accesul la serviciile bancare de bază  - Raport Jürgen Klute (A7-0197/2012) 9

Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013 - Propuneri de rezoluţie 9

15.00 - 21.00 9

Asistență financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice  - Raport
Göran Färm (A7-0150/2012) 9

Încălcări ale normelor Schengen - Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei 9

Dezbatere comună - Statutul Curţii de Justiţie a UE 10



Cuprins

491.927/OJ 491.927/OJ

Judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene  - Raport Alexandra Thein
(A7-0184/2012) 10

Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  - Raport Alexandra Thein
(A7-0185/2012) 10

Situaţia din Georgia - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe şi politica de securitate 10

Situaţia din Siria - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate 10

Situaţia din Egipt - Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate 10

joi, 5 iulie 2012 11

09.00 - 11.50 11

Rezultatele Summitului Rio +20 (20-22 iunie 2012) - Declaraţie a Comisiei 11

Navlosirea amenință responsabilitățile statului de pavilion în cadrul Convenției CITES - Întrebare cu
solicitare de răspuns oral (O-000127/2012 - B7-0120/2012) 11

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor 11

Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  - Raport Alexandra Thein (A7-0185/2012) 11

Judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene  - Raport Alexandra Thein
(A7-0184/2012) 11

Asistență financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice  - Raport
Göran Färm (A7-0150/2012) 11

Bugetul rectificativ nr. 3/2012 - excedentul rezultat în urma execuţiei exerciţiului financiar 2011  - Raport
Francesca Balzani (A7-0206/2012) 11

Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est - Propuneri de rezoluţie 12

15.00 - 16.00 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) 12

Violenţa împotriva lesbienelor şi drepturile LGBT în Africa 12

Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut 12

Scandalul avorturilor forţate din China 12

16.00 - 17.00 Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente) 12

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) 12

Timpul afectat luărilor de cuvânt (Articolul 149 din Regulamentul de procedură al PE) 14

Termene de depunere 16



luni, 2 iulie 2012

 

 

17.00 - 23.00     

1 1luni, 2 iulie 2012
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17.00 - 23.00 Dezbateri

1 • Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

104 À«««II • Spaţiul feroviar unic european (reformare)

Recomandare pentru a doua lectură : Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Proiect de recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a
Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului
privind instituirea spațiului feroviar unic european (Reformare)

[2010/0253(COD)]

Comisia pentru transport şi turism

93 À«««I • Aparatura de înregistrare în transportul rutier

Raport Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de înregistrare în
transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului

[2011/0196(COD)]

Comisia pentru transport şi turism

132 À«««I • Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile
vamale

Raport Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile
vamale

[2011/0137(COD)]

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

18 À • Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Raport Richard Seeber (A7-0192/2012)

Raport referitor la punerea în aplicare a legislației UE privind apa, înaintea adoptării unei
abordări generale necesare a provocărilor cu care se confruntă Europa în domeniul apei

[2011/2297(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

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



Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:

2 2luni, 2 iulie 2012

491.927/OJ 491.927/OJ

73 À • Strategia pentru protecţia și bunăstarea animalelor

Raport Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Raport referitor la strategia Uniunii Europene pentru protecţia şi bunăstarea
animalelor 2012-2015

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Votarea va avea loc miercuri.

97 À • eCall: un nou serviciu 112 pentru cetăţeni

Raport Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Raport referitor la eCall: un nou serviciu 112 pentru cetățeni

[2012/2056(INI)]

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

Comisia pentru transport şi turism

Articolul 51 din Regulamentul de procedură al PE

62 À • Atractivitatea investiţiilor în Europa

Raport Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Raport referitor la atractivitatea investițiilor în Europa

[2011/2288(INI)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

90 À • Aspecte comerciale ale Parteneriatului estic

Raport Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Raport referitor la aspectele comerciale ale Parteneriatului estic

[2011/2306(INI)]

Comisia pentru comerţ internaţional

59 • Evoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în
special în Mediterana

Raport François Alfonsi (A7-0219/2012)

Raport referitor la evoluţia strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală şi
perspectivele, în special în regiunea mediteraneeană

[2011/2179(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională



marţi, 3 iulie 2012

 

 

08.30 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor

3 3marţi, 3 iulie 2012

491.927/OJ 491.927/OJ

08.30 - 12.20 Dezbateri

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 20.00 Dezbateri

21.00 - 23.00 Dezbateri

12 • Bilanţul Preşedinţiei daneze

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2011/2924(RSP)]

14 À • Concluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012)

Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei

[2011/2923(RSP)]

Votarea va avea loc miercuri.

170 • Solicitare de consultare a Comitetului Economic şi Social European privind instituirea unei economii
sociale de piață europene

Articolul 124 din Regulamentul de procedură al PE

133 «««I - Asigurare și reasigurare (Solvabilitate II)

Raport Sharon Bowles (A7-0198/2012)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a
Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare
(Solvabilitate II) în ceea ce privește data de transpunere și data de aplicare a acesteia, precum și data de
abrogare a anumitor directive

[2012/0110(COD)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

Articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al PE

105 « - Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană

Raport Maurice Ponga (A7-0169/2012)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind modificarea Deciziei 2001/822/CE a
Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană

[2012/0024(CNS)]

Comisia pentru dezvoltare

59 - Evoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în special în
Mediterana

Raport François Alfonsi (A7-0219/2012)

[2011/2179(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională



 

15.00 - 20.00     

4 4marţi, 3 iulie 2012
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104 À«««II - Spaţiul feroviar unic european (reformare)

Recomandare pentru a doua lectură : Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

[2010/0253(COD)]

Comisia pentru transport şi turism

93 À«««I - Aparatura de înregistrare în transportul rutier

Raport Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

[2011/0196(COD)]

Comisia pentru transport şi turism

132 À«««I - Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale

Raport Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

[2011/0137(COD)]

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

18 À - Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Raport Richard Seeber (A7-0192/2012)

[2011/2297(INI)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

97 À - eCall: un nou serviciu 112 pentru cetăţeni

Raport Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

[2012/2056(INI)]

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

Comisia pentru transport şi turism

Articolul 51 din Regulamentul de procedură al PE

62 À - Atractivitatea investiţiilor în Europa

Raport Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

[2011/2288(INI)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

90 À - Aspecte comerciale ale Parteneriatului estic

Raport Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

[2011/2306(INI)]

Comisia pentru comerţ internaţional

111 ««« • Acordul comercial de combatere a contrafacerii dintre UE și statele membre ale
acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Maroc, Noua
Zeelandă, Singapore, Elveţia și SUA

Recomandare David Martin (A7-0204/2012)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului
comercial de combatere a contrafacerii dintre Uniunea Europeană și statele membre ale
acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul
Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederația Elvețiană și Statele Unite ale
Americii

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Comisia pentru comerţ internaţional



 

21.00 - 23.00     

 
Dezbatere comună - Alinierea la Tratatul de la Lisabona

5 5marţi, 3 iulie 2012
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41 À • Bugetul 2013 - Mandat pentru trilog

Raport Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2013

[2012/2016(BUD)]

Comisia pentru bugete

156 • Acordul UE-Israel privind evaluarea conformității și acceptarea produselor
industriale

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Comisia pentru comerţ internaţional
Comisia pentru afaceri externe
Comisia
Acordul CE-Israel - Evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale (ECA); Protocolul
adițional la Acordul euro-mediteraneean

[2012/2693(RSP)]

87 À • Accesul la serviciile bancare de bază

Raport Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind accesul la serviciile bancare de
bază

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

130 À«««I • Plățile directe pentru fermieri (2013)

Raport Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește
aplicarea plăților directe pentru fermieri în anul 2013

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

101 «««I • Norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori

Raport Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de
stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în
cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru
agricultori

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală



 
Sfârşitul dezbaterii comune

6 6marţi, 3 iulie 2012
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100 «««I • Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală

Raport Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

98 «««I • Organizarea comună a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la
anumite produse agricole

Raport Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind
dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind
OCP unice)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

99 «««I • Finanțarea politicii agricole comune

Raport Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului
privind finanțarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.
165/94 și (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

89 «««I • Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

Raport Martin Häusling (A7-0215/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

137 «««I • Sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă

Raport Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului privind
controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte
din sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală



miercuri, 4 iulie 2012

 

 

09.00 - 12.20     DEZBATERI PRIORITARE

 

12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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09.00 - 12.20 DEZBATERI PRIORITARE

12.30 - 14.30 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 21.00 Dezbateri

13 • Programul activităţilor Preşedinţiei cipriote a Consiliului

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2011/2925(RSP)]

152 À • Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013

Declaraţie a Comisiei

[2012/2688(RSP)]

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

101 «««I - Norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori

Raport Paolo De Castro (A7-0158/2011)

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

100 «««I - Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Raport Paolo De Castro (A7-0161/2011)

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

98 «««I - Organizarea comună a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole

Raport Paolo De Castro (A7-0322/2011)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

99 «««I - Finanțarea politicii agricole comune

Raport Giovanni La Via (A7-0209/2011)

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
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89 «««I - Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

Raport Martin Häusling (A7-0215/2011)

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

137 «««I - Sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă

Raport Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

47 ««« - Acordul UE-Rusia cu privire la menţinerea angajamentelor privind comerţul cu servicii

Recomandare Gianluca Susta (A7-0176/2012)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii
Europene, a acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Guvernul Federaţiei Ruse
cu privire la menţinerea angajamentelor privind comerţul cu servicii din acordul actual de parteneriat şi
cooperare UE-Rusia

[16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)]

Comisia pentru comerţ internaţional

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

42 ««« - Acordul UE-Rusia privind comerțul cu părți și componente de autovehicule

Recomandare Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea
Europeană și guvernul Federației Ruse privind comerțul cu părți și componente de autovehicule între
Uniunea Europeană și Federația Rusă

[16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)]

Comisia pentru comerţ internaţional

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

46 ««« - Acordul UE-Rusia privind introducerea sau majorarea de către Federaţia Rusă a taxelor la export
pentru materii prime

Recomandare Inese Vaidere (A7-0178/2012)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui
schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la introducerea sau creșterea taxelor
la export pentru materii prime

[16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)]

Comisia pentru comerţ internaţional

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

111 ««« - Acordul comercial de combatere a contrafacerii dintre UE și statele membre ale acesteia, Australia,
Canada, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Elveţia și SUA

Recomandare David Martin (A7-0204/2012)

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Comisia pentru comerţ internaţional

130 À«««I - Plățile directe pentru fermieri (2013)

Raport Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală



 

15.00 - 21.00     
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41 À - Bugetul 2013 - Mandat pentru trilog

Raport Giovanni La Via (A7-0215/2012)

[2012/2016(BUD)]

Comisia pentru bugete

73 À - Strategia pentru protecţia și bunăstarea animalelor

Raport Marit Paulsen (A7-0216/2012)

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

123 - Crearea unui cadru juridic la nivelul UE pentru protecţia animalelor de companie şi a animalelor
fără stăpân

Propunere de rezoluţie

B7-0341/2012

[2012/2670(RSP)]

Articolul 202 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al PE

14 À - Concluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012)

Propuneri de rezoluţie

B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012

[2011/2923(RSP)]

87 À - Accesul la serviciile bancare de bază

Raport Jürgen Klute (A7-0197/2012)

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

152 À - Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013

Propuneri de rezoluţie

B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012

[2012/2688(RSP)]

66 «««I • Asistență financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și
energetice

Raport Göran Färm (A7-0150/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare
comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice și a Deciziei nr.
1639/2006 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program-cadru
pentru inovație și competitivitate (2007-2013)

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Comisia pentru bugete

În prezența dlui Werner Hoyer, Președintele BEI

162 • Încălcări ale normelor Schengen

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2012/2700(RSP)]



Dezbatere comună - Statutul Curţii de Justiţie a UE

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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122 «««I • Judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene

Raport Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Raport referitor la proiectul de regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii
Europene

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

135 «««I • Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Raport Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Raport referitor la referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European
şi al Consiliului de modificare a Protocolului privind Statutul Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene şi a anexei I la Statut

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

166 • Situaţia din Georgia

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

[2012/2707(RSP)]

167 • Situaţia din Siria

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

[2012/2708(RSP)]

168 • Situaţia din Egipt

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

[2012/2709(RSP)]



joi, 5 iulie 2012

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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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)

155 • Rezultatele Summitului Rio +20 (20-22 iunie 2012)

Declaraţie a Comisiei

[2012/2692(RSP)]

Votarea va avea loc în cadrul unei viitoare perioade de sesiune.

160 • Navlosirea amenință responsabilitățile statului de pavilion în cadrul Convenției
CITES

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Gabriel Mato Adrover (O-000127/2012 - B7-0120/2012)
Comisia pentru pescuit
Comisia
Navlosirea amenință responsabilitățile statului de pavilion în cadrul Convenției CITES

[2012/2699(RSP)]

135 «««I - Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Raport Alexandra Thein (A7-0185/2012)

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

122 «««I - Judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene

Raport Alexandra Thein (A7-0184/2012)

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

66 «««I - Asistență financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice

Raport Göran Färm (A7-0150/2012)

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Comisia pentru bugete

157 À - Bugetul rectificativ nr. 3/2012 - excedentul rezultat în urma execuţiei exerciţiului financiar 2011

Raport Francesca Balzani (A7-0206/2012)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia

[11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)]

Comisia pentru bugete



 

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)
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158 À - Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est

Propuneri de rezoluţie

B7-0296/2012, RC B7-0373/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012,
B7-0377/2012

[2012/2694(RSP)]

Dezbatere: 12/06/2012

163 À • Violenţa împotriva lesbienelor şi drepturile LGBT în Africa

RC B7-0389/2012, B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012,
B7-0400/2012, B7-0401/2012

[2012/2701(RSP)]

164 À • Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut

RC B7-0393/2012, B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012,
B7-0404/2012, B7-0405/2012

[2012/2702(RSP)]

171 À • Scandalul avorturilor forţate din China

RC B7-0388/2012, B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012,
B7-0398/2012, B7-0399/2012

[2012/2712(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

13 13

491.927/OJ 491.927/OJ



Timpul afectat luărilor de cuvânt (Articolul 149 din Regulamentul de

procedură al PE)

 
 

luni, 2 iulie 2012

 

17.00 - 23.00

 

 

marţi, 3 iulie 2012

 

08.30 - 12.20

 

15.00 - 20.00

 

21.00 - 23.00

 

14 14Timpul afectat luărilor de cuvânt (Articolul 149 din Regulamentul de procedură al PE)
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Comisia (inclusiv răspunsurile) :45'

Raportori  (4 x 6') :24'

Raportori pentru aviz (3 x 1') :3'

Raportori (articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al
PE) (6 x 4')

:24'

Deputaţi :90'

PPE : 28' 30, S&D : 20' 30, ALDE : 10' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, EFD : 5' 30, NI : 5'

„Catch the eye” (9 x 5') :45'

Consiliul European (inclusiv răspunsurile) :15'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :30'

Deputaţi :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'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportori  (3 x 6') :18'

Raportori pentru aviz (16 x 1') :16'

Autori (2 x 5') :10'

Deputaţi :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” (4 x 5') :20'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :20'

Raportori  (5 x 6') :30'

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

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” (2 x 5') :10'



miercuri, 4 iulie 2012

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 21.00

 

 

joi, 5 iulie 2012

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

15 15Timpul afectat luărilor de cuvânt (Articolul 149 din Regulamentul de procedură al PE)
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Consiliul (inclusiv răspunsurile) :15'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :25'

Deputaţi :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” :5'

Consiliul (inclusiv răspunsurile) :25'

Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile) :30'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :25'

Preşedintele Băncii Europene de Investiţii :5'

Raportori  (2 x 6') :12'

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

Deputaţi :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” (6 x 5') :30'

Comisia (inclusiv răspunsurile) :15'

Autorul :5'

Deputaţi :90'

PPE : 28' 30, S&D : 20' 30, ALDE : 10' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, EFD : 5' 30, NI : 5'

„Catch the eye” (2 x 5') :10'

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, 2 iulie 2012

 

 

marţi, 3 iulie 2012
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104 • Spaţiul feroviar unic european (reformare)  - Recomandare pentru a doua lectură : Debora Serracchiani
(A7-0196/2012)

- Amendamente; respingere miercuri, 27 iunie, 12.00

93 • Aparatura de înregistrare în transportul rutier  - Raport Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

- Amendamente miercuri, 27 iunie, 12.00

132 • Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale  - Raport Jürgen
Creutzmann (A7-0046/2012)

- Amendamente miercuri, 27 iunie, 12.00

18 • Punerea în aplicare a legislației UE privind apa  - Raport Richard Seeber (A7-0192/2012)

- Amendamente miercuri, 27 iunie, 12.00

73 • Strategia pentru protecţia și bunăstarea animalelor  - Raport Marit Paulsen (A7-0216/2012)

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

luni, 2 iulie, 19.00

- Propuneri comune de rezoluţie de înlocuire marţi, 3 iulie, 12.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 3 iulie, 19.00

97 • eCall: un nou serviciu 112 pentru cetăţeni  - Raport Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

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

miercuri, 27 iunie, 12.00

62 • Atractivitatea investiţiilor în Europa  - Raport Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

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

miercuri, 27 iunie, 12.00

90 • Aspecte comerciale ale Parteneriatului estic  - Raport Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

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

miercuri, 27 iunie, 12.00

14 • Concluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012) - Declaraţii ale Consiliului European şi ale
Comisiei

- Propuneri de rezoluţie marţi, 3 iulie, 10.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie marţi, 3 iulie, 15.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 3 iulie, 16.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 3 iulie, 19.00

41 • Bugetul 2013 - Mandat pentru trilog  - Raport Giovanni La Via (A7-0215/2012)

- Amendamente miercuri, 27 iunie, 12.00



 

miercuri, 4 iulie 2012

 

 

joi, 5 iulie 2012
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87 • Accesul la serviciile bancare de bază  - Raport Jürgen Klute (A7-0197/2012)

- Amendamente miercuri, 27 iunie, 12.00

130 • Plățile directe pentru fermieri (2013)  - Raport Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

- Amendamente miercuri, 27 iunie, 12.00

152 • Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013 - Declaraţie a Comisiei

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 27 iunie, 12.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie marţi, 3 iulie, 11.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 3 iulie, 12.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” marţi, 3 iulie, 19.00

157 • Bugetul rectificativ nr. 3/2012 - excedentul rezultat în urma execuţiei exerciţiului financiar 2011  - Raport
Francesca Balzani (A7-0206/2012)

- Amendamente marţi, 3 iulie, 13.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 4 iulie, 17.00

158 • Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est - Propuneri de rezoluţie

- Propuneri de rezoluţie miercuri, 27 iunie, 12.00

- Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie marţi, 3 iulie, 19.00

- Amendamente la propunerile comune de rezoluţie marţi, 3 iulie, 20.00

- Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal” miercuri, 4 iulie, 17.00

163 • Violenţa împotriva lesbienelor şi drepturile LGBT în Africa

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

luni, 2 iulie, 20.00

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

miercuri, 4 iulie, 13.00

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

miercuri, 4 iulie, 14.00

164 • Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut

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

luni, 2 iulie, 20.00

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

miercuri, 4 iulie, 13.00

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

miercuri, 4 iulie, 14.00

171 • Scandalul avorturilor forţate din China

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

luni, 2 iulie, 20.00

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

miercuri, 4 iulie, 13.00

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

miercuri, 4 iulie, 14.00



Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal

 

18 18Termene de depunere

491.927/OJ 491.927/OJ

- Texte supuse la vot marţi vineri, 29 iunie, 12.00

- Texte supuse la vot miercuri luni, 2 iulie, 19.00

- Texte supuse la vot joi marţi, 3 iulie, 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, 5 iulie, 10.00


	luni, 2 iulie 2012
	17.00 - 23.00     
	Prezentări succinte ale următoarelor rapoarte:


	marţi, 3 iulie 2012
	08.30 - 12.20     
	12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
	15.00 - 20.00     
	21.00 - 23.00     
	Dezbatere comună - Alinierea la Tratatul de la Lisabona


	miercuri, 4 iulie 2012
	09.00 - 12.20     DEZBATERI PRIORITARE
	12.30 - 14.30     VOTARE urmată de explicarea voturilor
	15.00 - 21.00     
	Dezbatere comună - Statutul Curţii de Justiţie a UE


	joi, 5 iulie 2012
	09.00 - 11.50     
	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, 2 iulie 2012
	17.00 - 23.00

	marţi, 3 iulie 2012
	08.30 - 12.20
	15.00 - 20.00
	21.00 - 23.00

	miercuri, 4 iulie 2012
	09.00 - 12.20
	15.00 - 21.00

	joi, 5 iulie 2012
	09.00 - 11.50
	15.00 - 16.00


	Termene de depunere
	luni, 2 iulie 2012
	marţi, 3 iulie 2012
	miercuri, 4 iulie 2012
	joi, 5 iulie 2012
	Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
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