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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     

 

12.00 - 14.00     VOTARE urmată de explicarea voturilor

1 1joi, 5 iulie 2012

491.927/OJ 491.927/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)

155 • Rezultatele Summitului Rio +20 (20-22 iunie 2012)

Declaraţie a Comisiei

[2012/2692(RSP)]

Votarea va avea loc în cadrul unei viitoare perioade de sesiune.

160 • Navlosirea amenință responsabilitățile statului de pavilion în cadrul Convenției
CITES

Întrebare cu solicitare de răspuns oral

Gabriel Mato Adrover (O-000127/2012 - B7-0120/2012)
Comisia pentru pescuit
Comisia
Navlosirea amenință responsabilitățile statului de pavilion în cadrul Convenției CITES

[2012/2699(RSP)]

135 «««I - Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Raport Alexandra Thein (A7-0185/2012)

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

122 «««I - Judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene

Raport Alexandra Thein (A7-0184/2012)

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Comisia pentru afaceri juridice

66 «««I - Asistență financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice

Raport Göran Färm (A7-0150/2012)

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Comisia pentru bugete

157 À - Bugetul rectificativ nr. 3/2012 - excedentul rezultat în urma execuţiei exerciţiului financiar 2011

Raport Francesca Balzani (A7-0206/2012)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia

[11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)]

Comisia pentru bugete



 

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)

 

16.00 - 17.00     Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)
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158 À - Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est

Propuneri de rezoluţie

B7-0296/2012, RC B7-0373/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012,
B7-0377/2012

[2012/2694(RSP)]

Dezbatere: 12/06/2012

163 À • Violenţa împotriva lesbienelor şi drepturile LGBT în Africa

RC B7-0389/2012, B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012,
B7-0400/2012, B7-0401/2012

[2012/2701(RSP)]

164 À • Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut

RC B7-0393/2012, B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012,
B7-0404/2012, B7-0405/2012

[2012/2702(RSP)]

171 À • Scandalul avorturilor forţate din China

RC B7-0388/2012, B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012,
B7-0398/2012, B7-0399/2012

[2012/2712(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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