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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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09.00 - 11.50     

 
Dezbatere comună - Regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene

 
Sfârşitul dezbaterii comune

1 1joi, 16 februarie 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

09.00 - 11.50 Dezbateri

12.00 - 14.00 VOTARE urmată de explicarea voturilor

15.00 - 16.00 Dezbateri

16.00 - 17.00 Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)

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

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

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

[2012/2547(RSP)]

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

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

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

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

Comisia pentru comerţ internaţional

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

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

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

[2012/2519(RSP)]

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

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

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

[2012/2509(RSP)]



12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor
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106 À«««I - Sistemele de garantare a depozitelor

Raport Peter Simon (A7-0225/2011)

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

Comisia pentru afaceri economice şi monetare

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

Raport Derek Vaughan (A7-0030/2012)

[2012/2001(BUD)]

Comisia pentru bugete

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

Propuneri de rezoluţie

B7-0064/2012

[2011/2937(RSP)]

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

Propuneri de rezoluţie

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

[2011/2899(RSP)]

103 À - Evoluţiile politice recente din Ungaria

Propuneri de rezoluţie

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

[2012/2511(RSP)]

Dezbatere : 18/01/2012

102 À - Situaţia din Rusia

Propuneri de rezoluţie

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

[2012/2505(RSP)]

Dezbatere : 01/02/2012

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

Propuneri de rezoluţie

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

[2012/2522(RSP)]

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

Recomandare José Bové (A7-0023/2012)

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

Comisia pentru comerţ internaţional



 

15.00 - 16.00     
 

Dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a

statului de drept - Durată: cel mult o oră (articolul 122 din Regulamentul de

procedură al PE)
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126 À - Situaţia din Siria

Propuneri de rezoluţie

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

[2012/2543(RSP)]

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

Propuneri de rezoluţie

B7-0071/2012

[2012/2530(RSP)]

76 À - Accesul la cărţi al persoanelor nevăzătoare

Propuneri de rezoluţie

B7-0062/2012

[2011/2894(RSP)]

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

Propuneri de rezoluţie

B7-0061/2012

[2012/2519(RSP)]

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

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

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

Comisia pentru comerţ internaţional

Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE

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

Propuneri de rezoluţie

B7-0063/2012

[2012/2509(RSP)]

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

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

[2012/2539(RSP)]

122 À • Evoluţiile recente din Egipt

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

[2012/2541(RSP)]



 

16.00 - 17.00     Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)
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123 À • Pedeapsa cu moartea în Japonia

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

[2012/2542(RSP)]

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