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Forklaring af procedurerne
Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes de behandlede tekster under afstemning i følgende rækkefølge:
1. Tredjebehandling
-

Almindelig lovgivningsprocedure («««III)
til godkendelse af det fælles udkast kræves et flertal af de afgivne stemmer

2. Godkendelse
-

Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

3. Andenbehandling
-

Almindelig lovgivningsprocedure («««II)
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre Rådets holdning; flertal af de afgivne stemmer for at
godkende Rådets holdning

4. Europa-Parlamentets forretningsorden
-

Ændringer af forretningsordenen
flertal af Parlamentets medlemmer for at vedtage ændringer
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til afgørelse

5. Førstebehandling
-

Almindelig lovgivningsprocedure («««I)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

6. Godkendelse
-

Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

7. Andre procedurer
-

Høringsprocedure («)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

-

Andre (redegørelser, mundtlige forespørgsler, initiativbetænkninger, ophævelse af immunitet)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til beslutning eller afgørelse
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09:00 - 11:50
12:00 - 14:00

Forhandling
AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

09:00 - 11:50
76

À

• Kvinder og klimaændringer
Betænkning: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)
Betænkning om kvinder og klimaændringer
[2011/2197(INI)]
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

58

À

• Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020
Betænkning: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)
Betænkning om vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til
2020
[COM(2011)0244 - 2011/2307(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

22

À

• Evaluering af det sjette miljøhandlingsprogram og fastsættelse af prioriteringer for
det syvende miljøhandlingsprogram
Betænkning: Jo Leinen (A7-0048/2012)
Betænkning om evaluering af det sjette miljøhandlingsprogram og fastsættelse af
prioriteringer for det syvende miljøhandlingsprogram – Et bedre miljø for et bedre liv
[2011/2194(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

12:00 - 14:00

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer

70

- Forslag til ændringsbudget 1/2012: finansiering af ITER
Betænkning: Francesca Balzani (A7-0097/2012)
[08136/2012 - C7-0088/2012 - 2012/2011(BUD)]
Budgetudvalget
Forretningsordenens artikel 138

20

- Modernisering af Europas videregående uddannelser
Betænkning: László Tőkés (A7-0057/2012)
[COM(2011)0567 - 2011/2294(INI)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
Forretningsordenens artikel 138

37

- Et konkurrencedygtigt digitalt indre marked - e-forvaltning som spydspids
Betænkning: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)
[COM(2010)0743 - 2011/2178(INI)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forretningsordenens artikel 138
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88

À

- Situationen i Mali
Forslag til beslutning
RC B7-0201/2012, B7-0201/2012, B7-0204/2012, B7-0205/2012, B7-0209/2012, B7-0212/2012,
B7-0213/2012
[2012/2603(RSP)]

89

À

- Situationen i Burma
Forslag til beslutning
RC B7-0202/2012, B7-0202/2012, B7-0206/2012, B7-0207/2012, B7-0208/2012, B7-0210/2012,
B7-0211/2012
[2012/2604(RSP)]

114 À

- Retssikkerhed for europæiske investeringer uden for Den Europæiske Union
Forslag til beslutning
RC B7-0214/2012, B7-0214/2012, B7-0215/2012, B7-0216/2012, B7-0217/2012, B7-0218/2012,
B7-0219/2012
[2012/2619(RSP)]

2

77

À

- Følgerne for bistandsydelsen af dekoncentreringen af Kommissionens forvaltning af bistand til
tredjelande fra de centrale tjenestegrene til delegationerne
Betænkning: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)
[2011/2192(INI)]
Udviklingsudvalget

76

À

- Kvinder og klimaændringer
Betænkning: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0049/2012)
[2011/2197(INI)]
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

58

À

- Vores livsgaranti, vores naturkapital: EU's biodiversitetsstrategi frem til 2020
Betænkning: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0101/2012)
[COM(2011)0244 - 2011/2307(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

22

À

- Evaluering af det sjette miljøhandlingsprogram og fastsættelse af prioriteringer for det syvende
miljøhandlingsprogram
Betænkning: Jo Leinen (A7-0048/2012)
[2011/2194(INI)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
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