Dossier legislatiu núm. 54
Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

Antecedents parlamentaris del 200-00014/11
X legislatura
Resolucions
250-00044/10
Resolució 44/X del Parlament de Catalunya, sobre l'assumpció de diverses
competències executives en matèria de seguretat
Adopció en comissió (DSPC-C 57 de 21.03.13 p. 21)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 54 de 08.04.13 p. 17)
290-00027/10
Control del compliment de la Resolució 44/X, sobre l'assumpció de diverses
competències executives en matèria de seguretat
Comissió d'Interior
Publicació de la documentació (BOPC 145 de 16.09.13 p. 25)
250-01220/10
Resolució 868/X del Parlament de Catalunya, sobre la revisió del conveni
signat entre l'Autoritat Portuària de Barcelona i la Guàrdia Civil i sobre les
competències de la policia portuària
Adopció en comissió (DSPC-C 538 de 20.11.14 p. 28)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 440 de 01.12.14 p. 43)
290-00781/10
Control del compliment de la Resolució 868/X, sobre la revisió del conveni
signat entre l'Autoritat Portuària de Barcelona i la Guàrdia Civil i sobre les
competències de la policia portuària
Comissió d'Interior
Publicació de la documentació (BOPC 534 de 13.04.15 p. 68)
250-01286/10
Resolució 982/X del Parlament de Catalunya, sobre la redacció d'un pla
estratègic de dinamització econòmica dels Ports
Adopció en comissió (DSPC-C 656 de 11.03.15 p. 14)
Publicació de l'adopció en Comissió (BOPC 534 de 13.04.15 p. 13)
Moció
302-00185/10
Moció 130/X del Parlament de Catalunya, sobre la gestió dels aeroports i
ports de competència estatal
Aprovació en el Ple (DSPC-P 69 de 10.07.14 p. 59)
Publicació de l'aprovació en el Ple (BOPC 357 de 14.07.14 p. 16)
390-00130/10
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Control del compliment de la Moció 130/X, sobre la gestió dels aeroports i
ports de competència estatal
Junta de Portaveus
Publicació de la documentació (BOPC 476 de 19.01.15 p. 81)
Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
295-00034/10
Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament
del Parlament Europeu i del Consell relatiu al finançament pluriennal de
l'actuació de l'Agència Europea de Seguretat Marítima en l'àmbit de la lluita
contra la contaminació causada per vaixells i la contaminació marina
causada per instal·lacions d'hidrocarburs i de gas
Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea
Publicació de la iniciativa (BOPC 56 de 08.04.13 p. 9)
Publicació del coneixement de la proposta (BOPC 63 de 22.04.13 p.
13)
295-00059/10
Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament
del Parlament Europeu i del Consell de creació d'un marc sobre l'accés al
mercat dels serveis portuaris i la transparència financera dels ports
Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea
Publicació de la iniciativa (BOPC 98 de 10.06.13 p. 39)
Publicació del coneixement de la proposta (BOPC 106 de 25.06.13 p.
32)
295-00105/10
Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament
del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE)
718/1999 del Consell relatiu a una política de capacitat de les flotes
comunitàries de navegació interior per a fomentar el transport per via
navegable
Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea
Publicació de la iniciativa (BOPC 162 de 07.10.13 p. 3)
Publicació del coneixement de la proposta (BOPC 168 de 16.10.13 p.
7)
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