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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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09.00 – 11.50 h
12.00 – 14.00 h
15.00 – 16.00 h
16.00 – 17.00 h

Rozpravy
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
Rozpravy
Hlasovanie (po skončení predchádzajúcich rozpráv)

09.00 – 11.50 h
129

• Zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín žijúcich na území Európskej
únie
Otázka na ústne zodpovedanie
Juan Fernando López Aguilar (O-000015/2012 - B7-0031/2012)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Zelená kniha o práve na zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín žijúcich na území Európskej
únie (smernica 2003/86/ES)

[2012/2547(RSP)]
Spoločná rozprava - Paneuro-stredomorské preferenčné pravidlá pôvodu
127

128 À

«««

• Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách
pôvodu
Odporúčanie: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení regionálneho dohovoru o
paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu
[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
• Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách
pôvodu
Otázka na ústne zodpovedanie
Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira (O-000024/2012 - B7-0036/2012)
Výbor pre medzinárodný obchod
Komisia
Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských
preferenčných pravidlách pôvodu

[2012/2519(RSP)]
Koniec spoločnej rozpravy
95

À

• Budúcnosť globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES)
Otázka na ústne zodpovedanie
Norbert Glante (O-000325/2011 - B7-0027/2012)
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Komisia
Budúcnosť GMES

[2012/2509(RSP)]
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12.00 – 14.00 h
106 À «««I

2

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

- Systémy ochrany vkladov
Správa: Peter Simon (A7-0225/2011)
[COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

85

À

- Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2013 – iné oddiely ako oddiel Komisia
Správa: Derek Vaughan (A7-0030/2012)
[2012/2001(BUD)]
Výbor pre rozpočet

79

À

- Viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný
rybolov
Návrhy uznesení
B7-0064/2012
[2011/2937(RSP)]

119 À

- Prínos spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva k vytváraniu verejných statkov
Návrhy uznesení
B7-0065/2012, B7-0066/2012, B7-0067/2012, Spoločný návrh uznesenia B7-0579/2011, B7-0579/2011,
B7-0581/2011, B7-0584/2011
[2011/2899(RSP)]

103 À

- Nedávny politický vývoj v Maďarsku
Návrhy uznesení
B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012
[2012/2511(RSP)]
Rozprava : 18/01/2012

102 À

- Situácia v Rusku
Návrhy uznesení
Spoločný návrh uznesenia B7-0052/2012, B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012,
B7-0059/2012, B7-0060/2012
[2012/2505(RSP)]
Rozprava : 01/02/2012

101 À

- Dohoda medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske
výrobky a výrobky rybného hospodárstva
Návrhy uznesení
Spoločný návrh uznesenia B7-0047/2012, B7-0047/2012, Spoločný návrh uznesenia B7-0048/2012,
B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012, B7-0055/2012
[2012/2522(RSP)]

37

«««
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- Dohoda medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske
výrobky a výrobky rybného hospodárstva
Odporúčanie: José Bové (A7-0023/2012)
[15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
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126 À

- Situácia v Sýrii
Návrhy uznesení
Spoločný návrh uznesenia B7-0068/2012, B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012,
B7-0073/2012, B7-0074/2012
[2012/2543(RSP)]

107 À

- 19. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva
Návrhy uznesení
B7-0071/2012
[2012/2530(RSP)]

76

À

- Dostupnosť kníh pre nevidiacich
Návrhy uznesení
B7-0062/2012
[2011/2894(RSP)]

128 À

«««

127

95

- Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu
Návrhy uznesení
B7-0061/2012
[2012/2519(RSP)]

À

- Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu
Odporúčanie: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)
[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 138
- Budúcnosť globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES)
Návrhy uznesení
B7-0063/2012
[2012/2509(RSP)]

15.00 – 16.00 h
Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov
právneho štátu – celkové trvanie maximálne 60 minút (článok 122)
121 À

• Trest smrti v Bielorusku, najmä prípad Dmitrija Konovaľova a Vladislava
Kovaľova
Spoločný návrh uznesenia B7-0075/2012, B7-0075/2012, B7-0076/2012,
B7-0078/2012, B7-0080/2012, B7-0081/2012, B7-0083/2012
[2012/2539(RSP)]

122 À

• Egypt: najnovší vývoj
B7-0077/2012, Spoločný návrh uznesenia B7-0079/2012, B7-0079/2012,
B7-0082/2012, B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012, B7-0087/2012
[2012/2541(RSP)]
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123 À

• Trest smrti v Japonsku
B7-0088/2012, Spoločný návrh uznesenia B7-0089/2012, B7-0089/2012,
B7-0090/2012, B7-0091/2012, B7-0092/2012, B7-0093/2012
[2012/2542(RSP)]

16.00 – 17.00 h
9

4

Hlasovanie (po skončení predchádzajúcich rozpráv)

• Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a
princípov právneho štátu (článok 122)
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