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Tekens voor de procedures
Tenzij het Parlement anders beslist, worden de behandelde teksten in onderstaande volgorde in stemming gebracht:
1. Derde lezing
-

Gewone wetgevingsprocedure («««III)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst

2. Goedkeuring
-

Goedkeuringsprocedure («««)
wanneer op basis van de verdragen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is om het goedkeuringsbesluit aan te
nemen of te verwerpen

3. Tweede lezing
-

Gewone wetgevingsprocedure («««II)
meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het standpunt van de Raad; meerderheid
van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het standpunt van de Raad

4. Reglement van het Europees Parlement
-

Wijzigingen van het Reglement
meerderheid van de leden van het Parlement voor de aanneming van de wijzigingen
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van het ontwerpbesluit

5. Eerste lezing
-

Gewone wetgevingsprocedure («««I)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor goedkeuring of amendering van het wetgevingsvoorstel
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpwetgevingsresolutie

6. Goedkeuring
-

Goedkeuringsprocedure («««)
wanneer op basis van de verdragen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is om het goedkeuringsbesluit aan te
nemen of te verwerpen

7. Andere procedures
-

Raadplegingsprocedure («)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring of amendering van het wetgevingsvoorstel
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpwetgevingsresolutie

-

Overige (verklaringen, mondelinge vragen, initiatiefverslagen, opheffing van de immuniteit)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpresolutie of het ontwerpbesluit
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09:00 - 11:20
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 14:00
15:00 - 21:00

09:00 - 11:20

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
STEMMINGEN
Plechtige vergadering
Voortzetting van de stemmingen gevolgd door stemverklaringen
Debatten

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG
Gecombineerde behandeling - Bijeenkomst Europese Raad - Meerjarig financieel
kader en eigen middelen

11

• Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (28-29 juni 2012)
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2011/2920(RSP)]

116 À

• Meerjarig financieel kader en eigen middelen
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2012/2678(RSP)]
Einde van de gecombineerde behandeling

11:30 - 12:00
73

«

64

84

STEMMINGEN
- Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Iliana Ivanova - Bulgarije)
Verslag: Inés Ayala Sender (A7-0188/2012)
Verslag over de voordracht van Iliana Ivanova voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
[N7-0061/2012 - C7-0111/2012 - 2012/0803(NLE)]
Commissie begrotingscontrole
- 67ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
Verslag: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0186/2012)
Verslag met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de 67ste zitting
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
[2012/2036(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 97

À «««I

488.324/OJ

- Stelsel van algemene tariefpreferenties
Verslag: Christofer Fjellner (A7-0054/2012)
[COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD)]
Commissie internationale handel
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47

«««I

48

À «««I

- Het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingsplannen en het garanderen van de correctie van
buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied
Verslag: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)
[COM(2011)0821 - C7-0448/2011 - 2011/0386(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken

37

À «««I

- Uitbreiding van het geografische werkingsgebied van de EBWO tot het zuidelijke en oostelijke
Middellandse Zeegebied
Verslag: Slavi Binev (A7-0142/2012)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende wijzigingen
in de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO)
waardoor het geografische werkingsgebied van de werkzaamheden van de EBWO wordt uitgebreid tot het
zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied
[COM(2011)0905 - C7-0523/2011 - 2011/0442(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken

- Economisch en budgettair toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden ten aanzien
van hun financiële stabiliteit in het eurogebied
Verslag: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)
[COM(2011)0819 - C7-0449/2011 - 2011/0385(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
Artikel 138 van het Reglement

116 À

- Meerjarig financieel kader en eigen middelen
Ontwerpresoluties
B7-0278/2012, B7-0279/2012, B7-0303/2012
[2012/2678(RSP)]

À

- Handelsbesprekingen tussen de EU en Japan
Ontwerpresoluties
B7-0297/2012
[2012/2651(RSP)]

81

112 À

- Guinee-Bissau
Ontwerpresoluties
RC B7-0277/2012, B7-0277/2012, B7-0282/2012, B7-0283/2012, B7-0284/2012, B7-0293/2012,
B7-0294/2012
[2012/2660(RSP)]
Debat: 23/05/2012

113 À

- Soedan en Zuid-Soedan
Ontwerpresoluties
RC B7-0281/2012, B7-0281/2012, B7-0285/2012, B7-0286/2012, B7-0287/2012, B7-0288/2012,
B7-0298/2012
[2012/2659(RSP)]
Debat: 23/05/2012

118 À

- Handelsovereenkomst tussen de EU enerzijds en Colombia en Peru anderzijds
Ontwerpresoluties
B7-0301/2012
[2012/2628(RSP)]
Debat: 22/05/2012
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71

À

- Speciale vertegenwoordiger van de EU voor mensenrechten
Verslag: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0174/2012)
[2012/2088(INI)]
Commissie buitenlandse zaken

75

À

- Onderhandelingen over het VN-wapenhandelsverdrag
Ontwerpresoluties
B7-0276/2012
[2012/2636(RSP)]

114 À

12:00 - 12:30
89

3

- Follow-up van de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo
Ontwerpresoluties
RC B7-0280/2012, B7-0280/2012, B7-0289/2012, B7-0290/2012, B7-0291/2012, B7-0292/2012,
B7-0295/2012
[2012/2673(RSP)]

Plechtige vergadering
• Toespraak van Ollanta Humala, President van Peru

12:30 - 14:00

Voortzetting van de stemmingen gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 21:00
117

• Europees Semester
Verklaring van de Commissie
[2012/2677(RSP)]

86

À

• Toekomst van de "Single Market Act"
Verklaring van de Commissie
[2012/2663(RSP)]

91

À

• Toekomst van het Europees vennootschapsrecht
Mondelinge vraag
Klaus-Heiner Lehne (O-000110/2012 - B7-0117/2012)
Commissie juridische zaken
Commissie
Toekomst van het Europees vennootschapsrecht

[2012/2669(RSP)]
77

À
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• Op weg naar een banenrijk herstel
Verklaring van de Commissie
[2012/2647(RSP)]
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134 À

92

À

4

• Gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Verslag: János Áder (A7-0339/2011)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken
[COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
• Genitale verminking van vrouwen
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2012/2684(RSP)]
• Ondeugdelijke siliconen implantaten van het Franse bedrijf PIP
Mondelinge vraag
Philippe Juvin, Thomas Ulmer, Linda McAvan, Gilles Pargneaux, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova,
Margrete Auken, Michèle Rivasi, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias, Oreste Rossi (O-000101/2012 B7-0118/2012)
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
Europa van vrijheid en democratie
Commissie
Ondeugdelijke siliconen implantaten van het Franse bedrijf PIP - herziening van de EU-regelgeving
betreffende medische hulpmiddelen

[2012/2621(RSP)]
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