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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 - 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



2 2miercuri, 4 iulie 2012

491.927/OJ 491.927/OJ

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
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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
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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)]
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