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Vysvetlivky
Ak Parlament nerozhodne inak, o prerokovaných textoch sa hlasuje v tomto poradí:
1. Tretie čítanie
-

Riadny legislatívny postup («««III)
väčšina odovzdaných hlasov na schválenie spoločného textu

2. Súhlas
-

Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu všetkých poslancov Parlamentu na prijatie alebo zamietnutie rozhodnutia, ktorým sa udeľuje
súhlas

3. Druhé čítanie
-

Riadny legislatívny postup («««II)
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na zamietnutie alebo zmenu a doplnenie pozície Rady; väčšina odovzdaných hlasov
na schválenie pozície Rady

4. Rokovací poriadok
-

Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na prijatie zmien a doplnení
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu rozhodnutia

5. Prvé čítanie
-

Riadny legislatívny postup («««I)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

6. Súhlas
-

Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu odovzdaných hlasov na prijatie alebo zamietnutie rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas

7. Iné postupy
-

Konzultačný postup («)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

-

Iné (vyhlásenia, otázky na ústne zodpovedanie, iniciatívne správy, zbavenie imunity)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu uznesenia alebo návrhu rozhodnutia
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Rozpravy
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

09.00 – 11.50 h
40

À

• Uplatňovanie smernice o nakladaní s odpadom
Správa: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)
Správa o otázkach, ktoré predostreli predkladatelia petícií v súvislosti s uplatňovaním
smernice o nakladaní s odpadom a súvisiacich smerníc v členských štátoch Európskej únie
[2011/2038(INI)]
Výbor pre petície
Krátka prezentácia týchto správ:

67

À

• Program Daphne
Správa: Regina Bastos (A7-0006/2012)
Správa o programe Daphne: výsledky a vyhliadky
[2011/2273(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

24

À

• Postavenie žien vo vojne
Správa: Norica Nicolai (A7-0429/2011)
Správa o postavení žien vo vojne
[2011/2198(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
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• Cezhraničné premiestňovanie sídiel spoločností
Správa: Evelyn Regner (A7-0008/2012)
Správa s odporúčaniami pre Komisiu o 14. smernici o práve obchodných spoločností
o cezhraničnom premiestňovaní sídiel spoločností
[2011/2046(INI)]
Výbor pre právne veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
À

• Rozvojová spolupráca EÚ na podporu cieľa všeobecného prístupu k energii do
roku 2030
Správa: Norbert Neuser (A7-0442/2011)
Správa o rozvojovej spolupráci EÚ na podporu cieľa všeobecného prístupu k energii
do roku 2030
[2011/2112(INI)]
Výbor pre rozvoj
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26

À

2

• Výročná správa o daniach
Správa: Olle Schmidt (A7-0014/2012)
Správa o výročnej správe o daniach
[2011/2271(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

38

• Rozpočtová kontrola humanitárnej pomoci EÚ
Správa: Martin Ehrenhauser (A7-0444/2011)
Správa o rozpočtovej kontrole humanitárnej pomoci EÚ spravovanej ECHO
[2011/2073(INI)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu

12.00 – 14.00 h

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

14

- Zahraničná politika EÚ voči skupine BRIC a ďalším rozvíjajúcim sa mocnostiam
Správa: Jacek Saryusz-Wolski (A7-0010/2012)
[2011/2111(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 138 rokovacieho poriadku

6

- Jednotná politika voči režimom, proti ktorým EÚ uplatňuje reštriktívne opatrenia
Správa: Graham Watson (A7-0007/2012)
[2011/2187(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 138 rokovacieho poriadku

5

- Cezhraničné premiestňovanie sídiel spoločností
Správa: Evelyn Regner (A7-0008/2012)
[2011/2046(INI)]
Výbor pre právne veci
Článok 138 rokovacieho poriadku

38

- Rozpočtová kontrola humanitárnej pomoci EÚ
Správa: Martin Ehrenhauser (A7-0444/2011)
[2011/2073(INI)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Článok 138 rokovacieho poriadku

19

- Smerovanie k jednotnému európskemu prístupu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na
nápravu
Správa: Klaus-Heiner Lehne (A7-0012/2012)
Správa o smerovaní k jednotnému európskemu prístupu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na
nápravu
[2011/2089(INI)]
Výbor pre právne veci
Článok 138 rokovacieho poriadku
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68

À

- Námietka podľa článku 88 ods. 2: Zoznam výživových tvrdení
Návrh uznesenia
B7-0045/2012
[2011/2916(RPS)]

54

À

- Závery neformálneho zasadnutia Európskej rady z 30. januára 2012
Návrhy uznesení
B7-0043/2012, B7-0044/2012
[2012/2506(RSP)]

59

À

- Irán a jeho jadrový program
Návrhy uznesení
Spoločný návrh uznesenia B7-0017/2012, B7-0017/2012, B7-0018/2012, B7-0019/2012, B7-0020/2012,
B7-0041/2012, B7-0042/2012
[2012/2512(RSP)]

39

À

- Európsky rozmer v športe
Správa: Santiago Fisas Ayxela (A7-0385/2011)
[COM(2011)0012 - 2011/2087(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Článok 48 ods. 2 rokovacieho poriadku

40

À

- Uplatňovanie smernice o nakladaní s odpadom
Správa: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)
[2011/2038(INI)]
Výbor pre petície
Článok 48 ods. 2 rokovacieho poriadku

67

À

- Program Daphne
Správa: Regina Bastos (A7-0006/2012)
[2011/2273(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Článok 48 ods. 2 rokovacieho poriadku

24

À

- Postavenie žien vo vojne
Správa: Norica Nicolai (A7-0429/2011)
[2011/2198(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Článok 48 ods. 2 rokovacieho poriadku

12

À

- Rozvojová spolupráca EÚ na podporu cieľa všeobecného prístupu k energii do roku 2030
Správa: Norbert Neuser (A7-0442/2011)
[2011/2112(INI)]
Výbor pre rozvoj
Článok 48 ods. 2 rokovacieho poriadku
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26

À

- Výročná správa o daniach
Správa: Olle Schmidt (A7-0014/2012)
[2011/2271(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Článok 48 ods. 2 rokovacieho poriadku

45

À

- Politika hospodárskej súťaže EÚ
Správa: Andreas Schwab (A7-0424/2011)
Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ
[COM(2011)0328 - 2011/2094(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozprava : 15/12/2011
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