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اجتماع المكتب رقم 216

مجلس المستشارين

قرارات اجامتع املكتب رمق 216
ليوم االثنني  22دجنرب 2014
عقد مكتب جملس املستشارين يوم االثنني  22دجنرب 2014اجامتعا برئاسة رئيس اجمللس ادلكتور محمد الش يخ بيد هللا
وحضور ا ألعضاء السادة:
فوزي بنعالل
محمد فضييل
حلسن بيجديكن
عبد الرحامن أأوشن
عابد شاكيل
عبد املاكل افرايط
محمد عداب الزغاري

:
:
:
:
:
:
:

اخلليفة ا ألول للرئيس؛
اخلليفة الثاين للرئيس؛
اخلليفة الثالث للرئيس،
اخلليفة اخلامس للرئيس،
حماسب
حماسب
أأمـــــيـــن.

املتغيبون :
ش يخ امحدو ادبدا
عبد اللطيف أأبدوح

:
:

اخلليفة الرابع للرئيس،
أأمــــــيــن

املعتذرون :
محيد كوسكوس
عادل املعطي

:
:

أأمـــيــــــن
حماسب.
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القرارات الصادرة عن الاجامتع
الترشيع :
 قرار رمق  01/216/2014بربجمة نصني ترشيعيني جاهزين خالل جلسة معومية يوم الثالاثء  23دجنرب  2014مبارشة بعد حصة ا ألس ئةل
الشفهية.
 مرشوع قانون رمق  125.13يتعلق بتصفية مزيانية الس نة املالية ( 2011وافقت عليه اللجنة اخملتصة اب ألغلبية).
 مرشوع قانون رمق  60.12يقيض ابإحداث وتنظمي مؤسسة للهنوض اب ألعامل الاجامتعية لفائدة العاملني بوزارة الفالحة والصيد
البحري  -قطاع الفالحة( -صوتت عليه اللجنة ابالإجامع)
كام كمكن أأن يدر نمن هذ الجلسة النصوص الترشيعية الجاهزة.
 قرار رمق  02/216/2014يف شأأن مالحظات واقرتاحات جملس املستشارين للصيغة احملينة ملرشوع التقرير ادلويل السادس بشأأن اإعامل
مقتضيات العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية.
 قرار رمق  03/216/2014ابلرد عىل مالحظات الس يد الوزير امللكف ابلعالقات مع الربملان واجملمتع املدين خبصوص سري الجلسة العامة
املنعقدة يوم الثالاثء  16دجنرب  2014مبناس بة مناقشة القانون املايل.

ا ألس ئةل الشفهية :
 قرار رمق  04/216/2014ابملوافقة عىل جدول أأعامل جلسة ا ألس ئةل الشفهية ليوم الثالاثء  23دجنرب  2014اليت سري أأسها اخلليفة الثاين
للرئيس الس يد محمد فضييل والس يد محيد كوسكوس كأمني للجلسة.

اللجن :
 قرار رمق  05/216/2014مبراسةل الس يد رئيس لجنة التعلمي والشؤون الثقافية لتحديد موعد جديد لعقد اجامتع اللجنة من أأجل تقدمي
ومناقشة مواد مرشوع القانون رمق  131.13املتعلق مبزاوةل الطب وذكل قبل اإيداع تعديالت الفرق عىل املرشوع دلى اللجنة.

العالقات اخلارجية :
 قرار رمق  06/216/2014بتحديد اترخي وجدول أأعامل املنتدى الربملاين املغريب االإس باين املقبل اذلي س يحتضنه الربملان املغريب من  13اإىل
 15يناير .2015
 قرار رمق  07/216/2014حبضور أأشغال ادلورة الس نوية للمؤمتر الربملاين للمنظمة العاملية للتجارة يويم  16و 17فرباير  2015جبنيف.
 قرار رمق  08/216/2014ابإصدار حصيةل تنفيذ الزتامات الربملان املغريب يف اإطار برانمج العمل الثاليث بني الاحتاد ا ألورويب وجملس
أأورواب واململكة املغربية برمس الفرتة املمتدة من  2012اإىل .2014
 قرار رمق  09/216/2014بتحديد اترخي انعقاد اجامتع لجنة النساء الربملانيات التابعة لرابطة جمالس الش يوخ والشورى واجملالس املامثةل يف
اإفريقيا والعامل العريب وذكل يويم  29و  30يناير  2015ابلربملان املغريب.

شؤون برملانية :
 قرار رمق  10/216/2014ابالإعالن بصفة رمسية عن تشكيل اللجنة النيابية لتقيص احلقائق حول تدبري الجامعة امللكية للقنص بعد اس تكامل
متثيلية الفرق هبا.
 قرار رمق  11/216/2014بوقف االإجراءات القانونية املتعلقة ابإشعار تغيري املستشار الس يد ادريس الرايض لفريقه النيايب.

شؤون اإدارية :
 قرار رمق  11/216/2014ابالس تعانة خبربات مكتب املراقبة  LPEEقصد اإبداء ر أأي تقين يف ما حلق بعض املاكتب من بناية اجمللس من
تشققات وترسابت للميا خالل التساقطات املطرية ا ألخرية.
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قضااي ل إالطالع
عالقة اجمللس مع املؤسسات ادلس تورية :
 -جدول أأعامل ادلورة  45العادية للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ املنعقد يوم امخليس  18دجنرب .2014

الترشيع :
 حصيةل دراسة مرشوع القانون املايل  2015أأمام جملس املستشارين. اإخبار بتوصل جملس النواب مبشاريع القوانني التالية : مرشوع قانون تنظميي رمق  100.13يتعلق ابجمللس ا ألعىل للسلطة القضائية.
 مرشوع قانون رمق  41.14يوافق مبوجبه عىل االتفاق املوقع ابلرابط يف  16سبمترب  2013بني حكومة اململكة املغربية وحكومة
اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وإايرلندا الشاملية بشأأن نظام قواهتام وادلمع املتبادل.
 مرشوع قانون رمق  83.14يوافق مبوجبه عىل االتفاق يف ميدان التعاون العسكري املوقع بتاورمينا يف  10فرباير  2006بني حكومة
اململكة املغربية وحكومة امجلهورية االإيطالية.

العالقات اخلارجية :
 -تقرير أأويل حول ادلورة التكوينية اليت شاركت فهيا مجموعة من موظفي الربملان املغريب مبجلس أأورواب يويم  11و  12دجنرب .2014

قضااي للمتابعة
ا ألس ئةل الشفهية :
 مقرتح فريق الاحتاد ادلس توري بتضمني الجلسة الشهرية ملساءةل الس يد رئيس احلكومة اإحدى احملاور التالية : oتمنية العامل القروي
 oا ألرايض الساللية
 oالس ياسة العمومية يف جمال الفالحة
 oالس ياسات العقارية

شؤون برملانية :
 -جدول أأعامل لجنة التنس يق بني اجمللسني ليوم االثنني  22دجنرب .2014

شؤون اإدارية :
 -حتديد وتنظمي جمال جلوس الفرق الربملانية داخل قاعة الجلسات من أأجل اس تغالل نظام التصويت االإلكرتوين.
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