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Teckenförklaring - förfaranden
 

Såvida inte parlamentet beslutar annorlunda, kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning:
 

1. Tredje behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««III)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av ett gemensamt förslag

2. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

3. Andra behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««II)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av rådets ståndpunkt

4. Parlamentets arbetsordning

- Ändringsförslag till arbetsordningen
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av ändringsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till beslut

5. Första behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««I)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

6. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

7. Övriga förfaranden

- Samrådsförfarande («)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

- Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till resolution eller ett förslag till beslut
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17.00–23.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

131 • Situationen för hemlösa i Europa till följd av det kalla vädret

Uttalande av kommissionen

[2012/2545(RSP)]

Följt av en omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

23 «««I • Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning)
och skyddet av immateriella äganderätter

Betänkande: Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om att tilldela
byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) vissa
uppgifter i samband med skyddet av immateriella äganderätter, bland annat att samla
företrädare för offentlig och privat sektor i ett europeiskt observationscentrum mot
varumärkesförfalskning och pirattillverkning

[COM(2011)0288 - C7-0136/2011 - 2011/0135(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

42 «««I • Sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister

Betänkande: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiven 89/666/EEG, 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av
centrala register, handelsregister och företagsregister

[COM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

75 À«««I • Tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro

Betänkande: Sari Essayah (A7-0292/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om antagande av
tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG)
nr 924/2009

[COM(2010)0775 - C7-0434/2010 - 2010/0373(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

110 • Kollektiv förvaltning av rättigheter

Muntlig fråga

Klaus-Heiner Lehne (O-000020/2012 - B7-0034/2012)
Utskottet för rättsliga frågor
Kommissionen
Förslag till ett direktiv om kollektiv förvaltning av rättigheter

[2012/2533(RSP)]
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130 • Omläggning av strukturfonderna för att stärka kampen mot ungdomsarbetslösheten
och hjälpa små och medelstora företag

Muntlig fråga

Danuta Maria Hübner (O-000025/2012 - B7-0037/2012)
Utskottet för regional utveckling
Kommissionen
Omläggning av strukturfonderna för att stärka kampen mot ungdomsarbetslösheten och hjälpa små och
medelstora företag

[2012/2546(RSP)]

2 • Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
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09.00–10.20 Debatt

10.20–11.50 Frågestund med frågor till kommissionen

12.00–14.00 OMRÖSTNING följt av röstförklaringar

15.00–21.00 Debatt

79 À • Den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill

Muntliga frågor

Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000308/2011 - B7-0023/2012)
Fiskeriutskottet
Rådet
Läget vad gäller den föreslagna fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske
som utnyttjar det beståndet

Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000309/2011 - B7-0024/2012)
Fiskeriutskottet
Kommissionen
Läget vad gäller den föreslagna fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske
som utnyttjar det beståndet

[2011/2937(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

125 • Förordningen om total tillåten fångstmängd (TAC) och kvoter för 2012

Muntliga frågor

Gabriel Mato Adrover (O-000016/2012 - B7-0032/2012)
Fiskeriutskottet
Rådet
Åtgärder i 2012 års förordning om TAC och kvoter som går utöver räckvidden av artikel 43.3 i
EUF-fördraget

Gabriel Mato Adrover (O-000017/2012 - B7-0033/2012)
Fiskeriutskottet
Kommissionen
Åtgärder i 2012 års förordning om TAC och kvoter som går utöver räckvidden av artikel 43.3 i
EUF-fördraget

[2012/2544(RSP)]

119 À • Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva
nyttigheter

Muntliga frågor

Maria do Céu Patrão Neves, Marek Józef Gróbarczyk, Ulrike Rodust (O-000004/2012 -
B7-0029/2012)
Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
Gruppen Europeiska konservativa och reformister
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Kommissionen
Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter

João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin (O-000029/2012 - B7-0038/2012)
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Kommissionen
Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter

[2011/2899(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
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87 • Frågestund med frågor till kommissionen

Tjänstesektorn, tjänstedirektivet och ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i
Europa
Kommissionsledamöter: Tajani, Barnier och Andor

23 «««I - Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) och skyddet av
immateriella äganderätter

Betänkande: Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012)

[COM(2011)0288 - C7-0136/2011 - 2011/0135(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

Artikel 138 i arbetsordningen

42 «««I - Sammankoppling av centrala register, handelsregister och företagsregister

Betänkande: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

[COM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

Artikel 138 i arbetsordningen

49 ««« - Protokoll mellan EU och Guinea-Bissau om fiskemöjligheter

Rekommendation: Carl Haglund (A7-0017/2012)

Protokoll mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om fastställande av de
fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske
mellan de två parterna

[15178/2011 - C7-0003/2012 - 2011/0257(NLE)]

Fiskeriutskottet

Artikel 138 i arbetsordningen

81 ««« - Marockos deltagande i unionsprogram

Rekommendation: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0016/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa−Medelhavsavtalet
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å
andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om de allmänna
principerna för Konungariket Marockos deltagande i unionsprogram

[12712/2010 - C7-0430/2010 - 2010/0125(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

Artikel 138 i arbetsordningen

72 À«««II - Vaccinering mot blåtunga

Andrabehandlingsrekommendation: Janusz Wojciechowski (A7-0031/2012)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot
blåtunga

[16696/1/2011 - C7-0011/2012 - 2010/0326(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
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75 À«««I - Tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro

Betänkande: Sari Essayah (A7-0292/2011)

[COM(2010)0775 - C7-0434/2010 - 2010/0373(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

108 « - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Baudilio Tome Muguruza / ES

Betänkande: Inés Ayala Sender (A7-0036/2012)

Betänkande om nomineringen av Baudilio Tomé Muguruza till ämbetet som ledamot av revisionsrätten

[N7-0002/2012 - C7-0015/2012 - 2012/0801(NLE)]

Budgetkontrollutskottet

124 À«««II • Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen

Andrabehandlingsrekommendation: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets
förordningar (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 1234/2007 vad gäller utdelning av livsmedel
till de sämst ställda i unionen

[18733/1/2011 - C7-0022/2012 - 2008/0183(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

56 À«««I • Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

Betänkande: James Nicholson (A7-0262/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och
mjölkprodukter

[COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

37 ««« • Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående
jordbruksprodukter och fiskeriprodukter

Rekommendation: José Bové (A7-0023/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom
skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ömsesidiga
liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter,
fisk och fiskeriprodukter, om ersättande av protokoll nr 1, 2 och 3 och deras bilagor
samt om ändring av Europa−Medelhavsavtalet om upprättande av en associering
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och
Konungariket Marocko, å andra sidan

[15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE)]

Utskottet för internationell handel

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
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101 À • Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående
jordbruksprodukter och fiskeriprodukter

Uttalande av kommissionen

[2012/2522(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.

111 À • Möjligheten att införa stabilitetsobligationer

Muntlig fråga

Sharon Bowles (O-000333/2011 - B7-0022/2012)
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Kommissionen
Den första reaktionen på kommissionens grönbok om möjligheten att införa stabilitetsobligationer

[2011/2959(RSP)]

69 À«««II • Radiospektrumpolitik

Andrabehandlingsrekommendation: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför
antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt program
för radiospektrumpolitik

[16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi



Onsdagen den 15 februari 2012

 

 

09.00–12.20     PRIORITERADE DEBATTER

 
Gemensam debatt - Årlig tillväxtöversikt och sysselsättning 

 
Slut på den gemensamma debatten

 

12.30–14.30     OMRÖSTNING följt av röstförklaringar
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09.00–12.20 PRIORITERADE DEBATTER

12.30–14.30 OMRÖSTNING följt av röstförklaringar

15.00–20.00 Debatt

21.00–23.00 Debatt

50 • Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 1−2 mars 2012)

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2011/2918(RSP)]

66 À • Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012

Betänkande: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Betänkande om sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten
2012

[COM(2011)0815 - 2011/2320(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

67 À • Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012

Betänkande: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Betänkande om bidraget till den årliga tillväxtöversikten 2012

[COM(2011)0815 - 2011/2319(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

78 « • Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Betänkande: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas
sysselsättningspolitik

[COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
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54 ««« - Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz och Schengenregelverket

Rekommendation: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om att på unionens vägnar ingå avtalet mellan Europeiska
unionen och Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska
edsförbundet om dessa länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen
när den utövar sina genomförandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och
utvecklingen av Schengenregelverket

[07763/2010 - C7-0272/2011 - 2009/0168(NLE)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Artikel 138 i arbetsordningen

78 « - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Betänkande: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

[COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Artikel 138 i arbetsordningen

124 À«««II - Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen

Andrabehandlingsrekommendation: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

[18733/1/2011 - C7-0022/2012 - 2008/0183(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

69 À«««II - Radiospektrumpolitik

Andrabehandlingsrekommendation: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

[16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

56 À«««I - Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

Betänkande: James Nicholson (A7-0262/2011)

[COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)]

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

65 À - Ändring av artikel 48.2 om initiativbetänkanden

Betänkande: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Betänkande om att ändra artikel 48.2 i Europaparlamentets arbetsordning om initiativbetänkanden

[2011/2168(REG)]

Utskottet för konstitutionella frågor

111 À - Möjligheten att införa stabilitetsobligationer

Resolutionsförslag

B7-0016/2012

[2011/2959(RSP)]

66 À - Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012

Betänkande: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

[COM(2011)0815 - 2011/2320(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor



 

15.00–20.00     

 

21.00–23.00     
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67 À - Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012

Betänkande: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

[COM(2011)0815 - 2011/2319(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

120 • Ekonomisk kris, tillväxt och sysselsättning

Uttalande av Italiens premiärminister Mario Monti

[2012/2538(RSP)]

Följt av en omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

126 À • Situationen i Syrien

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2012/2543(RSP)]

107 À • 19:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2012/2530(RSP)]

85 À • Riktlinjerna för 2013 års budget – Övriga avsnitt

Betänkande: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för budgetåret 2013, avsnitt I –
Europaparlamentet, avsnitt II – rådet, avsnitt IV – domstolen, avsnitt V – revisionsrätten,
avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII –
Regionkommittén, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen, avsnitt IX – Europeiska
datatillsynsmannen, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

[2012/2001(BUD)]

Budgetutskottet

76 À • Blinda personers tillgång till böcker

Muntlig fråga

Erminia Mazzoni (O-000006/2012 - B7-0030/2012)
Utskottet för framställningar
Kommissionen
Blinda personers tillgång till böcker

[2011/2894(RSP)]

106 À«««I • Insättningsgarantisystem

Betänkande: Peter Simon (A7-0225/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om
insättningsgarantisystem (omarbetning)

[COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
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117 • Lagstiftning i tredjeländer och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd

Muntliga frågor

Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis,
Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev, Giommaria Uggias
(O-000315/2011 - B7-0025/2012)
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Kommissionen
Gränsöverskridande effekter av lagstiftning i tredjeland och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd

Cornelia Ernst, Miguel Portas, Marisa Matias (O-000318/2011 - B7-0026/2012)
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Kommissionen
Gränsöverskridande effekter av tredjeländers lagstiftning och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd

Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini (O-000326/2011 -
B7-0028/2012)
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
Kommissionen
Gränsöverskridande effekter av lagstiftning i tredjeland och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd

Simon Busuttil, Manfred Weber, Jean-Paul Gauzès (O-000022/2012 - B7-0035/2012)
Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
Kommissionen
Gränsöverskridande effekter av lagstiftning i tredjeland och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd

[2011/2941(RSP)]



Torsdagen den 16 februari 2012

 

 

09.00–11.50     

 
Gemensam debatt - Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

 
Slut på den gemensamma debatten
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09.00–11.50 Debatt

12.00–14.00 OMRÖSTNING följt av röstförklaringar

15.00–16.00 Debatt

16.00–17.00 Omröstning (efter avslutad debatt)

129 • Familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU

Muntlig fråga

Juan Fernando López Aguilar (O-000015/2012 - B7-0031/2012)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Grönboken om rätten till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU (direktiv
2003/86/EG)

[2012/2547(RSP)]

127 ««« • Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om
förmånsursprung

Rekommendation: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av den regionala
konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]

Utskottet för internationell handel

128 À • Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om
förmånsursprung

Muntlig fråga

Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira (O-000024/2012 - B7-0036/2012)
Utskottet för internationell handel
Kommissionen
Förslag till rådets beslut om ingående av den regionala konventionen om
Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

[2012/2519(RSP)]

95 À • Framtiden för det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES)

Muntlig fråga

Norbert Glante (O-000325/2011 - B7-0027/2012)
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Kommissionen
Framtiden för det europeiska jordövervakningsprogrammet

[2012/2509(RSP)]



12.00–14.00     OMRÖSTNING följt av röstförklaringar
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106 À«««I - Insättningsgarantisystem

Betänkande: Peter Simon (A7-0225/2011)

[COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

85 À - Riktlinjerna för 2013 års budget – Övriga avsnitt

Betänkande: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

[2012/2001(BUD)]

Budgetutskottet

79 À - Den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill

Resolutionsförslag

B7-0064/2012

[2011/2937(RSP)]

119 À - Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter

Resolutionsförslag

B7-0065/2012, B7-0066/2012, B7-0067/2012, RC B7-0579/2011, B7-0579/2011, B7-0581/2011,
B7-0584/2011

[2011/2899(RSP)]

103 À - Den senaste politiska utvecklingen i Ungern

Resolutionsförslag

B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012

[2012/2511(RSP)]

Debatt: 18/01/2012

102 À - Situationen i Ryssland

Resolutionsförslag

RC B7-0052/2012, B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012,
B7-0060/2012

[2012/2505(RSP)]

Debatt: 01/02/2012

101 À - Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter
och fiskeriprodukter

Resolutionsförslag

RC B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC B7-0048/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012,
B7-0054/2012, B7-0055/2012

[2012/2522(RSP)]

37 ««« - Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter
och fiskeriprodukter

Rekommendation: José Bové (A7-0023/2012)

[15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE)]

Utskottet för internationell handel



 

15.00–16.00     
 

Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska

och rättsstatliga principer – Högst en timme (artikel 122 i arbetsordningen)
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126 À - Situationen i Syrien

Resolutionsförslag

RC 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:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève

Resolutionsförslag

B7-0071/2012

[2012/2530(RSP)]

76 À - Blinda personers tillgång till böcker

Resolutionsförslag

B7-0062/2012

[2011/2894(RSP)]

128 À - Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

Resolutionsförslag

B7-0061/2012

[2012/2519(RSP)]

127 ««« - Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

Rekommendation: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]

Utskottet för internationell handel

Artikel 138 i arbetsordningen

95 À - Framtiden för det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES)

Resolutionsförslag

B7-0063/2012

[2012/2509(RSP)]

121 À • Dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau
Kavalyou

RC 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 • Egypten: den senaste utvecklingen

B7-0077/2012, RC B7-0079/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012,
B7-0085/2012, B7-0086/2012, B7-0087/2012

[2012/2541(RSP)]



 

16.00–17.00     Omröstning (efter avslutad debatt)
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123 À • Dödsstraff i Japan

B7-0088/2012, RC B7-0089/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012,
B7-0092/2012, B7-0093/2012

[2012/2542(RSP)]

9 • Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av
demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)



 

 
Talartid (artikel 149 i arbetsordningen) 

Tidsfrister

15 15
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Talartid (artikel 149 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 13 februari 2012

 

17.00–23.00

 

 

Tisdagen den 14 februari 2012

 

09.00–10.20

 

15.00–21.00

 

16 16Talartid (artikel 149 i arbetsordningen)
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Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande (4 x 1') :4'

Frågeställare (2 x 5') :10'

Ledamöter :135'

PPE : 45', S&D : 32', ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 11', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, EFD : 7', NI : 6' 30

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Rådet (inklusive repliker) :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Frågeställare (PECH) (2 x 5') :10'

Frågeställare (politiska grupper) (4 x 2') :8'

Ledamöter :29' 30

PPE : 7', S&D : 5' 30, ALDE : 3' 30, Verts/ALE : 3', ECR : 3', GUE/NGL : 2' 30, EFD : 2' 30, NI : 2' 30

Ögonkontaktsförfarandet :5'

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Föredragande (4 x 6') :24'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Frågeställare :5'

Ledamöter :165'

PPE : 55' 30, S&D : 39' 30, ALDE : 19', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, EFD : 8' 30, NI :
8'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'



Onsdagen den 15 februari 2012

 

09.00–12.20

 

15.00–20.00

 

21.00–23.00

 

 

Torsdagen den 16 februari 2012

 

09.00–11.50

 

17 17Talartid (artikel 149 i arbetsordningen)

481.354/OJ 481.354/OJ

Rådet (inklusive repliker) :20'

Kommissionen (inklusive repliker) :20'

Föredragande (3 x 6') :18'

Ledamöter :74' 30

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, EFD : 4' 30, NI : 4' 30

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Italiens premiärminister Mario Monti (inklusive repliker) :15'

Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant
(inklusive repliker)

:20'

Föredragande :6'

Ledamöter :165'

PPE : 55' 30, S&D : 39' 30, ALDE : 19', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, EFD : 8' 30, NI :
8'

Ögonkontaktsförfarandet (3 x 5') :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Frågeställare (PETI) :5'

Frågeställare (politiska grupper) (4 x 2') :8'

Ledamöter :29' 30

PPE : 7', S&D : 5' 30, ALDE : 3' 30, Verts/ALE : 3', ECR : 3', GUE/NGL : 2' 30, EFD : 2' 30, NI : 2' 30

Ögonkontaktsförfarandet (3 x 5') :15'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande :1'

Frågeställare (3 x 5') :15'

Ledamöter :74' 30

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, EFD : 4' 30, NI : 4' 30

Ögonkontaktsförfarandet (3 x 5') :15'



15.00–16.00

 

18 18Talartid (artikel 149 i arbetsordningen)

481.354/OJ 481.354/OJ

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Författare till varje resolutionsförslag :1'

Ledamöter :29' 30

PPE : 7', S&D : 5' 30, ALDE : 3' 30, Verts/ALE : 3', ECR : 3', GUE/NGL : 2' 30, EFD : 2' 30, NI : 2' 30

Ögonkontaktsförfarandet (3 x 2') :6'



Tidsfrister

 
 

Måndagen den 13 februari 2012

 

 

Tisdagen den 14 februari 2012
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75 • Tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro  - Betänkande: Sari Essayah (A7-0292/2011)

- Ändringsförslag Onsdagen den 8 februari kl. 12.00

79 • Den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill - Muntliga frågor (O-000308/2011 -
B7-0023/2012)  (O-000309/2011 - B7-0024/2012)

- Resolutionsförslag Måndagen den 13 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag Tisdagen den 14 februari kl. 19.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 15 februari kl. 17.00

119 • Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter - Muntliga frågor
(O-000004/2012 - B7-0029/2012)  (O-000029/2012 - B7-0038/2012)

- Resolutionsförslag Måndagen den 13 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 14 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 14 februari kl. 20.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 15 februari kl. 17.00

72 • Vaccinering mot blåtunga  - Andrabehandlingsrekommendation: Janusz Wojciechowski (A7-0031/2012)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 8 februari kl. 12.00

124 • Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen  - Andrabehandlingsrekommendation: Czesław Adam
Siekierski (A7-0032/2012)

- Ändringsförslag Onsdagen den 8 februari kl. 12.00

56 • Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter  - Betänkande: James Nicholson (A7-0262/2011)

- Ändringsförslag Onsdagen den 8 februari kl. 12.00

101 • Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter och
fiskeriprodukter - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 8 februari kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 13 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 13 februari kl. 20.00

111 • Möjligheten att införa stabilitetsobligationer - Muntlig fråga (O-000333/2011 - B7-0022/2012)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 25 januari kl. 12.00

- Ändringsförslag Måndagen den 13 februari kl. 19.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Tisdagen den 14 februari kl. 19.00

69 • Radiospektrumpolitik  - Andrabehandlingsrekommendation: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

- Ändringsförslag, förkastande Onsdagen den 8 februari kl. 12.00



Onsdagen den 15 februari 2012
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66 • Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012  - Betänkande: Marije Cornelissen
(A7-0021/2012)

- Ändringsförslag Onsdagen den 8 februari kl. 12.00

67 • Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012  - Betänkande: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

- Ändringsförslag Onsdagen den 8 februari kl. 12.00

65 • Ändring av artikel 48.2 om initiativbetänkanden  - Betänkande: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

- Ändringsförslag Onsdagen den 8 februari kl. 12.00

126 • Situationen i Syrien - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 13 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 15 februari kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 15 februari kl. 13.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 15 februari kl. 17.00

107 • 19:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève - Uttalande av vice ordföranden för
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Måndagen den 13 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 14 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 14 februari kl. 20.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 15 februari kl. 17.00

85 • Riktlinjerna för 2013 års budget – Övriga avsnitt  - Betänkande: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

- Ändringsförslag Måndagen den 13 februari kl. 19.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Tisdagen den 14 februari kl. 19.00

76 • Blinda personers tillgång till böcker - Muntlig fråga (O-000006/2012 - B7-0030/2012)

- Resolutionsförslag Måndagen den 13 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag Tisdagen den 14 februari kl. 19.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 15 februari kl. 17.00

106 • Insättningsgarantisystem  - Betänkande: Peter Simon (A7-0225/2011)

- Ändringsförslag Måndagen den 13 februari kl. 19.00
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128 • Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung - Muntlig fråga
(O-000024/2012 - B7-0036/2012)

- Resolutionsförslag Måndagen den 13 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag Tisdagen den 14 februari kl. 19.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 15 februari kl. 17.00

95 • Framtiden för det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) - Muntlig fråga (O-000325/2011 -
B7-0027/2012)

- Resolutionsförslag Måndagen den 13 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag Tisdagen den 14 februari kl. 19.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 15 februari kl. 17.00

103 • Den senaste politiska utvecklingen i Ungern - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Tisdagen den 14 februari kl. 14.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 15 februari kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 15 februari kl. 13.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 15 februari kl. 17.00

102 • Situationen i Ryssland - Resolutionsförslag

- Resolutionsförslag Onsdagen den 8 februari kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 14 februari kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 14 februari kl. 20.00

- Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller
omröstning med namnupprop

Onsdagen den 15 februari kl. 17.00

121 • Dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau Kavalyou

- Resolutionsförslag (artikel 122 i arbetsordningen) Måndagen den 13 februari kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 februari kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 februari kl. 14.00

122 • Egypten: den senaste utvecklingen

- Resolutionsförslag (artikel 122 i arbetsordningen) Måndagen den 13 februari kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 februari kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 februari kl. 14.00

123 • Dödsstraff i Japan

- Resolutionsförslag (artikel 122 i arbetsordningen) Måndagen den 13 februari kl. 20.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 februari kl. 13.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i
arbetsordningen)

Onsdagen den 15 februari kl. 14.00
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- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 10 februari kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 13 februari kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 14 februari kl. 19.00

- Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de
mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
(artikel 122 i arbetsordningen)

Torsdagen den 16 februari kl. 10.00
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