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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



marţi, 14 februarie 2012

 

 

09.00 - 10.20     
 
Dezbatere comună - Pescuitul

1 1marţi, 14 februarie 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

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

2 2marţi, 14 februarie 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

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

3 3marţi, 14 februarie 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

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

4 4marţi, 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
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