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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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Sfârşitul dezbaterii comune
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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
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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
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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
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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)]
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