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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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Måndagen den 12 mars 2012

 

 

17.00–23.00     

 
Gemensam debatt - Jämställhet mellan kvinnor och män

 
Slut på den gemensamma debatten
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17.00–23.00 Debatt

1 • Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

120 • Ett år efter Fukushima – lärdomar

Uttalande av Europaparlamentets talman

[2012/2576(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

31 À • Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011

Betänkande: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

47 À • Kvinnor i politiskt beslutsfattande

Betänkande: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Kvinnor i politiskt beslutsfattande – kvalitet och jämställdhet

[2011/2295(INI)]

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

63 À«««I • Arv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg

Betänkande: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om behörighet,
tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband
med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg

[2009/0157(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor

119 À • Rättslig utbildning

Muntlig fråga

Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Utskottet för rättsliga frågor
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Rättslig utbildning

[2012/2575(RSP)]

Omröstning: onsdag

2 • Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)



Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
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73 À • Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller
arbetstagarinflytande

Betänkande: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Betänkande om stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller
arbetstagarinflytande

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

54 À • Bologna-processen

Betänkande: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Betänkande om de europeiska institutionernas bidrag till konsolideringen av och
framstegen för Bologna-processen

[2011/2180(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning



Tisdagen den 13 mars 2012

 

 

09.00–12.20     

 

12.30–14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00–12.20 Debatt

12.30–14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00–16.00 Debatt

16.00–17.30 Frågestund

17.30–20.00 Debatt

21.00–23.00 Debatt

59 • Slutsatser från Europeiska rådets möte (1–2 mars 2012)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2011/2921(RSP)]

113 • Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och krisundantaget

Muntlig fråga

Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Rådet
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och krisundantaget

[2012/2572(RSP)]

45 ««« - Avtal EU/Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål

Rekommendation: Claude Moraes (A7-0020/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och
Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den
29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års
protokoll till denna

[2009/0189(NLE)]

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

Artikel 138 i arbetsordningen

122 - Begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet

Betänkande: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

Betänkande om begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet

[2010/2285(IMM)]

Utskottet för rättsliga frågor

63 À«««I - Arv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg

Betänkande: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

[2009/0157(COD)]

Utskottet för rättsliga frågor



 

15.00–16.00     

 

16.00–17.30     

4 4Tisdagen den 13 mars 2012

483.918/OJ 483.918/OJ

31 À - Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011

Betänkande: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

47 À - Kvinnor i politiskt beslutsfattande

Betänkande: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

[2011/2295(INI)]

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

73 À - Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande

Betänkande: Sven Giegold (A7-0432/2011)

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Artikel 48.2 i arbetsordningen

54 À - Bologna-processen

Betänkande: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

[2011/2180(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

Artikel 48.2 i arbetsordningen

51 À - Kvalitetsledning för den europeiska statistiken

Betänkande: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

Betänkande om kvalitetsledning för den europeiska statistiken

[COM(2011)0211 - 2011/2289(INI)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

103 À • Diskriminerande internetsidor och myndigheternas reaktioner

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2012/2554(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
Omröstning: torsdag

5 • Frågestund med frågor till kommissionen

EU:s roll för att stimulera konkurrenskraften i de 27 medlemsstaternas ekonomier



17.30–20.00     

 
Gemensam debatt - Kakaosektorn

 
Slut på den gemensamma debatten

 

21.00–23.00     
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58 À • Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen

Betänkande: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av 2013 års budget – Avsnitt III
– Kommissionen

[2012/2000(BUD)]

Budgetutskottet

50 ««« • 2010 års internationella kakaoavtal

Rekommendation: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av 2010 års
internationella kakaoavtal

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]

Utskottet för internationell handel

53 À • Barnarbete i kakaosektorn

Uttalande av kommissionen

[2011/2957(RSP)]

78 À • Åtgärder mot diabetesepidemin i EU

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2011/2911(RSP)]

60 «««I • Europeiska fiskerifonden

Betänkande: João Ferreira (A7-0447/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden vad gäller vissa
bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som genomgår
eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras ekonomiska stabilitet

[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]

Fiskeriutskottet

48 «««I • Autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet

Betänkande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
rådets förordning (EG) nr 617/2009 om öppnande av en autonom tullkvot för import av
nötkött av hög kvalitet

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]

Utskottet för internationell handel
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33 À«««I • Gemensam handelspolitik

Betänkande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för
antagande av vissa åtgärder

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]

Utskottet för internationell handel



Onsdagen den 14 mars 2012

 

 

09.00–11.50     PRIORITERADE DEBATTER

 

12.00–14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00–11.50 PRIORITERADE DEBATTER

12.00–14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00–21.00 Debatt

30 À • Utvidgningsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2011/2887(RSP)]

29 À • Utvidgningsrapport för Island

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2011/2884(RSP)]

28 À • Utvidgningsrapport för Bosnien och Hercegovina

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2011/2888(RSP)]

60 «««I - Europeiska fiskerifonden

Betänkande: João Ferreira (A7-0447/2011)

[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]

Fiskeriutskottet

Artikel 138 i arbetsordningen

48 «««I - Autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet

Betänkande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]

Utskottet för internationell handel

Artikel 138 i arbetsordningen

33 À«««I - Gemensam handelspolitik

Betänkande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]

Utskottet för internationell handel

58 À - Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen

Betänkande: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

[2012/2000(BUD)]

Budgetutskottet

121 À - Mandat för det särskilda utskottet för organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt

B7-0151/2012

[2012/2577(RSO)]



 

15.00–21.00     
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119 À - Rättslig utbildning

Resolutionsförslag

B7-0150/2012

[2012/2575(RSP)]

53 À - Barnarbete i kakaosektorn

Resolutionsförslag

B7-0126/2012

[2011/2957(RSP)]

50 ««« - 2010 års internationella kakaoavtal

Rekommendation: Vital Moreira (A7-0024/2012)

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]

Utskottet för internationell handel

Artikel 138 i arbetsordningen

78 À - Åtgärder mot diabetesepidemin i EU

Resolutionsförslag

RC B7-0145/2012, B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012, B7-0148/2012

[2011/2911(RSP)]

30 À - Utvidgningsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Resolutionsförslag

B7-0127/2012

[2011/2887(RSP)]

29 À - Utvidgningsrapport för Island

Resolutionsförslag

B7-0125/2012

[2011/2884(RSP)]

28 À - Utvidgningsrapport för Bosnien och Hercegovina

Resolutionsförslag

B7-0129/2012

[2011/2888(RSP)]

114 À • Resultatet av presidentvalet i Ryssland

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

[2012/2573(RSP)]

102 À • Kazakstan

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

[2012/2553(RSP)]
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75 À • Situationen i Nigeria

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

[2012/2550(RSP)]

123 À • Situationen i Vitryssland

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

[2012/2581(RSP)]

89 • Kapningar till sjöss

Uttalande av kommissionen

[2011/2962(RSP)]

Omröstningen kommer att äga rum vid en senare sammanträdesperiod.



Torsdagen den 15 mars 2012

 

 

09.00–11.50     

 

12.00–14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
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09.00–11.50 Debatt

12.00–14.00 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00–16.00 Debatt

16.00–17.00 Omröstning (efter avslutad debatt)

20 À • Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050

Betänkande: Chris Davies (A7-0033/2012)

Betänkande om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050

[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

101 À • Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille

Muntlig fråga

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav
Ouzký, Sabine Wils (O-000013/2012 - B7-0101/2012)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille, den 12–17 mars 2012

[2012/2552(RSP)]

115 • Schmallenbergviruset

Muntliga frågor

Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Nikolaos Chountis (O-000045/2012 -
B7-0103/2012)
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Kommissionen
Schmallenbergviruset

James Nicholson, Ashley Fox, Albert Deß, Esther de Lange (O-000047/2012 - B7-0104/2012)
Gruppen Europeiska konservativa och reformister
Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
Kommissionen
Schmallenbergviruset

George Lyon, Nathalie Griesbeck (O-000057/2012 - B7-0105/2012)
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Kommissionen
Schmallenbergviruset

[2012/2574(RSP)]

103 À - Diskriminerande internetsidor och myndigheternas reaktioner

Resolutionsförslag

RC B7-0152/2012, B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012,
B7-0157/2012

[2012/2554(RSP)]



 

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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114 À - Resultatet av presidentvalet i Ryssland

Resolutionsförslag

B7-0177/2012

[2012/2573(RSP)]

102 À - Kazakstan

Resolutionsförslag

RC B7-0135/2012, B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012,
B7-0144/2012

[2012/2553(RSP)]

75 À - Situationen i Nigeria

Resolutionsförslag

RC B7-0131/2012, B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012,
B7-0139/2012, B7-0149/2012

[2012/2550(RSP)]

123 À - Situationen i Vitryssland

Resolutionsförslag

RC B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012,
B7-0183/2012

[2012/2581(RSP)]

20 À - Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050

Betänkande: Chris Davies (A7-0033/2012)

[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

101 À - Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille

Resolutionsförslag

B7-0130/2012

[2012/2552(RSP)]

110 À • Människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W.

RC B7-0158/2012, B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012,
B7-0165/2012, B7-0168/2012, B7-0169/2012

[2012/2569(RSP)]

111 À • Palestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer

RC B7-0160/2012, B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012,
B7-0167/2012, B7-0170/2012

[2012/2570(RSP)]



 

16.00–17.00     Omröstning (efter avslutad debatt)
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112 À • Kränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain

RC B7-0171/2012, B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012,
B7-0175/2012, B7-0176/2012

[2012/2571(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
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Talartid (artikel 149 i arbetsordningen)

 
 

Måndagen den 12 mars 2012

 

17.00–23.00

 

 

Tisdagen den 13 mars 2012

 

09.00–12.20

 

15.00–16.00

 

17.30–20.00

 

14 14Talartid (artikel 149 i arbetsordningen)

483.918/OJ 483.918/OJ

Europaparlamentets talman :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :35'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande (artikel 48.2 i arbetsordningen) (2 x 4') :8'

Frågeställare (utskott) (2 x 2' 30) :5'

Ledamöter :135'

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

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker) :15'

Rådet (inklusive repliker) :5'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Frågeställare :5'

Ledamöter :105'

PPE : 34', S&D : 24' 30, ALDE : 12', Verts/ALE : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', EFD : 6', NI : 5' 30

Ögonkontaktsförfarandet (2 x 5') :10'

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ledamöter :21'

PPE : 4', S&D : 3' 30, ALDE : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ECR : 2' 30, GUE/NGL : 2', EFD : 2', NI : 2'

Rådet (inklusive repliker) :10'

Kommissionen (inklusive repliker) :25'

Föredragande (2 x 6') :12'

Ledamöter :45' 30

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3' 30, NI : 3'

Ögonkontaktsförfarandet (3 x 5') :15'



21.00–23.00

 

 

Onsdagen den 14 mars 2012

 

09.00–11.50

 

15.00–21.00

 

 

Torsdagen den 15 mars 2012

 

09.00–11.50
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Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande (3 x 6') :18'

Föredragande av yttrande :1'

Ledamöter :45' 30

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3' 30, NI : 3'

Ögonkontaktsförfarandet (3 x 5') :15'

Rådet (inklusive repliker) :30'

Kommissionen (inklusive repliker) :30'

Ledamöter :45' 30

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3' 30, NI : 3'

Ögonkontaktsförfarandet (3 x 5') :15'

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

:40'

Kommissionen (inklusive repliker) :10'

Ledamöter :195'

PPE : 66' 30, S&D : 47', ALDE : 22', Verts/ALE : 16', ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', EFD : 10', NI : 9'

Ögonkontaktsförfarandet (5 x 5') :25'

Kommissionen (inklusive repliker) :15'

Föredragande :6'

Föredragande av yttrande (2 x 1') :2'

Frågeställare (ENVI) :5'

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

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
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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 12 mars 2012

 

 

Tisdagen den 13 mars 2012
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31 • Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011  - Betänkande: Sophia in 't Veld
(A7-0041/2012)

- Ändringsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

47 • Kvinnor i politiskt beslutsfattande  - Betänkande: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Måndagen den 12 mars kl. 19.00

63 • Arv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg  - Betänkande: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

- Ändringsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

119 • Rättslig utbildning - Muntlig fråga (O-000059/2012 - B7-0106/2012)

- Resolutionsförslag Måndagen den 12 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag Tisdagen den 13 mars kl. 12.00

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

Tisdagen den 13 mars kl. 19.00

73 • Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande  - Betänkande: Sven Giegold
(A7-0432/2011)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Måndagen den 12 mars kl. 19.00

54 • Bologna-processen  - Betänkande: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Måndagen den 12 mars kl. 19.00

51 • Kvalitetsledning för den europeiska statistiken  - Betänkande: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

- Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76
parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolution

Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

- Gemensamma alternativa förslag till resolution Måndagen den 12 mars kl. 19.00

103 • Diskriminerande internetsidor och myndigheternas reaktioner - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Måndagen den 12 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 13 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Tisdagen den 13 mars kl. 20.00

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

Onsdagen den 14 mars kl. 17.00

58 • Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen  - Betänkande: Giovanni La Via
(A7-0040/2012)

- Ändringsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 12.00



 

Onsdagen den 14 mars 2012
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53 • Barnarbete i kakaosektorn - Uttalande av kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag Måndagen den 12 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 13 mars kl. 19.00

78 • Åtgärder mot diabetesepidemin i EU - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 12 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 12 mars kl. 20.00

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

Tisdagen den 13 mars kl. 19.00

33 • Gemensam handelspolitik  - Betänkande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

- Ändringsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

30 • Utvidgningsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag Måndagen den 12 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 13 mars kl. 19.00

29 • Utvidgningsrapport för Island - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag Måndagen den 12 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 13 mars kl. 19.00

28 • Utvidgningsrapport för Bosnien och Hercegovina - Uttalanden av rådet och kommissionen

- Resolutionsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag Måndagen den 12 mars kl. 19.00

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

Tisdagen den 13 mars kl. 19.00

121 • Mandat för det särskilda utskottet för organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt

- Resolutionsförslag Måndagen den 12 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag Tisdagen den 13 mars kl. 12.00

114 • Resultatet av presidentvalet i Ryssland - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Tisdagen den 13 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 mars kl. 17.00



 

Torsdagen den 15 mars 2012
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102 • Kazakstan - Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik

- Resolutionsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 12 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 12 mars kl. 20.00

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

- Resolutionsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Måndagen den 12 mars kl. 19.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Måndagen den 12 mars kl. 20.00

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

- Resolutionsförslag Tisdagen den 13 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution Onsdagen den 14 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 mars kl. 17.00

20 • Ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050  - Betänkande: Chris Davies (A7-0033/2012)

- Ändringsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

101 • Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille - Muntlig fråga (O-000013/2012 - B7-0101/2012)

- Resolutionsförslag Onsdagen den 7 mars kl. 12.00

- Ändringsförslag Måndagen den 12 mars kl. 19.00

110 • Människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W.

- Resolutionsförslag (artikel 122 i arbetsordningen) Måndagen den 12 mars kl. 20.00

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

Onsdagen den 14 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 mars kl. 14.00

111 • Palestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer

- Resolutionsförslag (artikel 122 i arbetsordningen) Måndagen den 12 mars kl. 20.00

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

Onsdagen den 14 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 mars kl. 14.00

112 • Kränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain

- Resolutionsförslag (artikel 122 i arbetsordningen) Måndagen den 12 mars kl. 20.00

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

Onsdagen den 14 mars kl. 13.00

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

Onsdagen den 14 mars kl. 14.00



Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
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- Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagen Fredagen den 9 mars kl. 12.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagen Måndagen den 12 mars kl. 19.00

- Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagen Tisdagen den 13 mars 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 15 mars kl. 10.00
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