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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

1

štvrtok 19. apríla 2012

1

štvrtok 19. apríla 2012
09.00 – 11.50 h
12.00 – 14.00 h
15.00 – 20.00 h
21.00 – 23.00 h

PREDNOSTNÉ ROZPRAVY
HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
Rozpravy
Rozpravy

09.00 – 11.50 h
50

À «««

92

PREDNOSTNÉ ROZPRAVY

• Dohoda medzi EÚ a USA o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich
postupovaní ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA
Odporúčanie: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)
Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi
americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich
postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických
[17433/2011 - C7-0511/2011 - 2011/0382(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
• Obchodovanie s ľuďmi
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2012/2583(RSP)]

12.00 – 14.00 h

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

49

«««

- Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a
správe v lesnom hospodárstve a obchode s drevom a výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do
Európskej únie
Odporúčanie: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)
Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou
úniou a Stredoafrickou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s
produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (FLEGT)
[14034/2011 - C7-0046/2012 - 2011/0127(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 138

40

«««

- Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Libériou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom
hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do EÚ
Odporúčanie: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou
úniou a Libérijskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s
produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie
[11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
Článok 138

73

À «««I

483.920/OJ

- Nástroje s rozdelením rizika určené členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v
súvislosti s ich finančnou stabilitou
Správa: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)
[COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
483.920/OJ

2
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2

- Stanovisko Súdneho dvora o zlučiteľnosti Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou
úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej
bezpečnosti Spojených štátov amerických so zmluvami
Návrh uznesenia
B7-0200/2012
[2012/2615(RSP)]
Článok 90 ods. 6 rokovacieho poriadku

50

À «««

- Dohoda medzi EÚ a USA o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní
ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA
Odporúčanie: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)
[17433/2011 - C7-0511/2011 - 2011/0382(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

61

À«

- Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb
Správa: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)
[COM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

28

À«

- Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny
Správa: Astrid Lulling (A7-0052/2012)
[COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci

96

À

- Výzva na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom
Návrhy uznesení
B7-0203/2012
[2012/2599(RSP)]

15.00 – 20.00 h
85

• Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2012/2567(RSP)]

87

• Biometrické pasy
Otázky na ústne zodpovedanie
Carlos Coelho, Simon Busuttil, Ioan Enciu, Henri Weber, Cornelia Ernst, Franziska Keller, Tatjana
Ždanoka (O-000052/2012 - B7-0107/2012)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
Komisia
Biometrické pasy
Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Louis Michel
(O-000065/2012 - B7-0108/2012)
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Komisia
Biometrické pasy
Timothy Kirkhope (O-000100/2012 - B7-0112/2012)
Európski konzervatívci a reformisti
Komisia
Biometrické pasy

[2012/2584(RSP)]
483.920/OJ

483.920/OJ

3
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3

• Vymedzenie znevýhodnených oblastí v kontexte reformy SPP
Otázky na ústne zodpovedanie
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro,
James Nicholson, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin,
Giommaria Uggias (O-000070/2012 - B7-0110/2012)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Európski konzervatívci a reformisti
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Rada
Vymedzenie znevýhodnených oblastí v kontexte reformy SPP
Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis (O-000071/2012 - B7-0111/2012)
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice
Rada
Vymedzenie znevýhodnených oblastí v kontexte reformy SPP

[2012/2606(RSP)]
110

• Čo si predstaviť pod potravinami „miestnej výroby“?
Otázka na ústne zodpovedanie
Anna Maria Corazza Bildt, Evelyne Gebhardt (O-000046/2012 - B7-0109/2012)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Komisia
Čo si predstaviť pod potravinami „miestnej výroby“?

[2012/2610(RSP)]
91

• Situácia migrantov v Grécku
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2012/2535(RSP)]

21.00 – 23.00 h
70

• Návrh opravného rozpočtu č. 1/2012: financovanie projektu ITER
Správa: Francesca Balzani (A7-0097/2012)
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2012 na
rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia
[08136/2012 - C7-0088/2012 - 2012/2011(BUD)]
Výbor pre rozpočet
Krátka prezentácia týchto správ:
77

483.920/OJ

À

• Prenesenie právomocí v oblasti riadenia vonkajšej pomoci Komisie z jej
ústredia na delegácie a jeho vplyv na poskytovanie pomoci
Správa: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)
Správa k preneseniu právomocí v oblasti riadenia vonkajšej pomoci Komisie z jej
ústredia na delegácie a jeho vplyvu na poskytovanie pomoci
[2011/2192(INI)]
Výbor pre rozvoj

483.920/OJ

4
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20

• Modernizácia európskych systémov vysokoškolského vzdelávania
Správa: László Tőkés (A7-0057/2012)
Správa k modernizácii európskych systémov vysokoškolského vzdelávania
[COM(2011)0567 - 2011/2294(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie

37

• Konkurencieschopný jednotný digitálny trh – elektronická verejná správa ako
vedúca sila
Správa: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)
Správa o konkurencieschopnom jednotnom digitálnom trhu – elektronická verejná
správa ako vedúca sila
[COM(2010)0743 - 2011/2178(INI)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

483.920/OJ

483.920/OJ

