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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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Dinsdag 14 februari 2012
09:00 - 10:20
10:20 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 21:00

Debatten
Vragenuur (vragen aan de Commissie)
STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
Debatten

09:00 - 10:20
Gecombineerde behandeling - Visserij
79

À

• Meerjarenplan voor het westelijke horsmakreelbestand
Mondelinge vragen
Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000308/2011 - B7-0023/2012)
Commissie visserij
Raad
Stand van zaken betreffende het voorgestelde meerjarenplan voor het westelijke
horsmakreelbestand en de visserijtakken die dit bestand exploiteren.
Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000309/2011 - B7-0024/2012)
Commissie visserij
Commissie
Stand van zaken betreffende het voorgestelde meerjarenplan voor het westelijke
horsmakreelbestand en de visserijtakken die dit bestand exploiteren.

[2011/2937(RSP)]
De stemming vindt donderdag plaats
125

• TAC- en quotaverordening voor 2012
Mondelinge vragen
Gabriel Mato Adrover (O-000016/2012 - B7-0032/2012)
Commissie visserij
Raad
Maatregelen in de TAC- en quotaverordening voor 2012 die het toepassingsgebied van artikel 43,
lid 3, VWEU te buiten gaan
Gabriel Mato Adrover (O-000017/2012 - B7-0033/2012)
Commissie visserij
Commissie
Maatregelen in de TAC- en quotaverordening voor 2012 die het toepassingsgebied van artikel 43,
lid 3, VWEU te buiten gaan

[2012/2544(RSP)]
119 À

• Bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan de productie van
collectieve goederen
Mondelinge vragen
Maria do Céu Patrão Neves, Marek Józef Gróbarczyk, Ulrike Rodust (O-000004/2012 B7-0029/2012)
Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)
Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Commissie
De bijdrage van het gemeenschappelijk visserijbeleid aan de productie van collectieve goederen
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin (O-000029/2012 - B7-0038/2012)
Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
Commissie
Bijdrage van het GVB aan de productie van collectieve goederen

[2011/2899(RSP)]
De stemming vindt donderdag plaats
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Einde van de gecombineerde behandeling
10:20 - 11:50
87

• Vragenuur (vragen aan de Commissie)
De dienstensector, de dienstenrichtlijn en het verbeteren van concurrentievermogen, groei
en werkgelegenheid in Europa

12:00 - 14:00

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

23

«««I

- Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) en
bescherming van intellectuele-eigendomsrechten
Verslag: Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012)
[COM(2011)0288 - C7-0136/2011 - 2011/0135(COD)]
Commissie juridische zaken
Artikel 138 van het Reglement

42

«««I

- Koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters
Verslag: Kurt Lechner (A7-0022/2012)
[COM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD)]
Commissie juridische zaken
Artikel 138 van het Reglement

49

«««

- Protocol EU/Guinee-Bissau inzake vangstmogelijkheden
Aanbeveling: Carl Haglund (A7-0017/2012)
Tussen de Europese Unie en de Republiek Guinee-Bissau overeengekomen protocol tot vaststelling van de
vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst
inzake visserij tussen beide partijen
[15178/2011 - C7-0003/2012 - 2011/0257(NLE)]
Commissie visserij
Artikel 138 van het Reglement

81

«««

- Deelname van Marokko aan EU-programma’s
Aanbeveling: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0016/2012)
Aanbeveling inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de
Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, inzake een
kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de algemene beginselen voor
de deelname van het Koninkrijk Marokko aan EU-programma's
[12712/2010 - C7-0430/2010 - 2010/0125(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 138 van het Reglement

72

À «««II - Vaccinatie tegen bluetongue
Aanbeveling voor de tweede lezing: Janusz Wojciechowski (A7-0031/2012)
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de
aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/75/EG
wat vaccinatie tegen bluetongue betreft
[16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
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- Technische vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro
Verslag: Sari Essayah (A7-0292/2011)
[COM(2010)0775 - C7-0434/2010 - 2010/0373(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
- Benoeming van een lid van de Rekenkamer - dhr. Baudilio TOME MUGURUZA / ES)
Verslag: Inés Ayala Sender (A7-0036/2012)
Verslag over de voordracht van de heer Baudilio Tomé Muguruza voor de benoeming tot lid van de
Rekenkamer
[N7-0002/2012 - C7-0015/2012 - 2012/0801(NLE)]
Commissie begrotingscontrole

15:00 - 21:00
124 À «««II

56

À «««I

• Verstrekking van levensmiddelen aan de meest hulpbehoevenden in de Unie
Aanbeveling voor de tweede lezing: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing
met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 1234/2007 van de
Raad wat de verstrekking van levensmiddelen aan de meest hulpbehoevenden in de Unie
betreft
[18733/1/2011 - C7-0022/2012 - 2008/0183(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
• Contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten
Verslag: James Nicholson (A7-0262/2011)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de contractuele
betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten betreft
[COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Gecombineerde behandeling - Overeenkomst EU-Marokko inzake landbouw- en
visserijproducten

37
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«««

• Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het
onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten
Aanbeveling: José Bové (A7-0023/2012)
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de
overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het
Koninkrijk Marokko betreffende liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge
handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en
visserijproducten, inzake de vervanging van de protocollen nrs. 1, 2 en 3 en de
bijlagen daarbij, en houdende wijziging van de Euromediterrane overeenkomst
waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen
en hun lidstaten enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds
[15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE)]
Commissie internationale handel
De stemming vindt donderdag plaats
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• Overeenkomst EU-Marokko inzake liberaliseringsmaatregelen voor het
onderlinge handelsverkeer van landbouw- en visserijproducten
Verklaring van de Commissie
[2012/2522(RSP)]
De stemming vindt donderdag plaats
Einde van de gecombineerde behandeling

111 À

• Haalbaarheid van het invoeren van stabiliteitsobligaties
Mondelinge vraag
Sharon Bowles (O-000333/2011 - B7-0022/2012)
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie
Eerste reactie op het groenboek van de Commissie over de haalbaarheid van de invoering van
stabiliteitsobligaties

[2011/2959(RSP)]
69

À «««II
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• Radiospectrumbeleid
Aanbeveling voor de tweede lezing: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing
met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid
[16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie

481.354/OJ

