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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



luni, 12 martie 2012

 

 

17.00 - 23.00     

 
Dezbatere comună - Egalitatea dintre femei şi bărbaţi

 
Sfârşitul dezbaterii comune
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17.00 - 23.00 Dezbateri

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

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

63 À«««I • 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

119 À • 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.



 

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

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
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