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Procedūrų paaiškinimai
 

Jei Parlamentas nenusprendžia kitaip, plenariniame posėdyje svarstomi tekstai teikiami balsuoti šia tvarka:
 

1. Trečiasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««III)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas bendras dokumentas

2. Pritarimas

- Pritarimo procedūra («««)
Sutartyse numatytais atvejais visų Parlamento narių balsų dauguma priimamas arba atmetamas sprendimas, kuriuo duodamas
pritarimas

3. Antrasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««II)
Visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies keičiama Tarybos pozicija; balsavusių narių balsų dauguma
patvirtinama Tarybos pozicija

4. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

- Darbo tvarkos taisyklių keitimas
Visų Parlamento narių balsų dauguma priimami pakeitimai
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas pasiūlymas dėl sprendimo

5. Pirmasis svarstymas

- Įprasta teisėkūros procedūra («««I)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas arba iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl teisės akto
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas

6. Pritarimas

- Pritarimo procedūra («««)
Sutartyse numatytais atvejais balsavusių narių balsų dauguma priimamas arba atmetamas sprendimas, kuriuo duodamas
pritarimas

7. Kitos procedūros

- Konsultavimosi procedūra («)
Balsavusių narių balsų dauguma patvirtinamas arba iš dalies keičiamas pasiūlymas dėl teisės akto
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas

- Kita (pareiškimai, žodiniai klausimai, pranešimai savo iniciatyva, prašymai atšaukti nario imunitetą)
Balsavusių narių balsų dauguma priimamas pasiūlymas dėl rezoliucijos arba dėl sprendimo



Turinys

Turinys

491.927/OJ 491.927/OJ

2012 m. liepos 2 d., pirmadienis 1

17.00–23.00 1

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka 1

Bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Debora
Serracchiani (A7-0196/2012) 1

Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir Reglamento (EB)
Nr. 561/2006 dalinis pakeitimas  - Pranešimas: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012) 1

Muitinės vykdomas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas  - Pranešimas: Jürgen Creutzmann
(A7-0046/2012) 1

ES vandens teisės aktų įgyvendinimas   - Pranešimas: Richard Seeber (A7-0192/2012) 1

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) 1

Trumpas šių pranešimų pristatymas: 2

Strategija dėl gyvūnų gerovės apsaugos  - Pranešimas: Marit Paulsen (A7-0216/2012) 2

E. skambutis. Nauja paslauga piliečiams telefono numeriu 112  - Pranešimas: Dieter-Lebrecht Koch,
Olga Sehnalová (A7-0205/2012) 2

Investavimo Europoje patrauklumas  - Pranešimas: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012) 2

Rytų partnerystės prekybos aspektai  - Pranešimas: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012) 2

ES makroregioninių strategijų raida. Dabartinė praktika ir ateities perspektyvos, ypač Viduržemio jūros
regione  - Pranešimas: François Alfonsi (A7-0219/2012) 2

2012 m. liepos 3 d., antradienis 3

08.30–12.20 3

Danijos pirmininkavimo apžvalga - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 3

Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. birželio 28–29 d.) išvados - Europos Vadovų Tarybos ir
Komisijos pareiškimai 3

12.30–14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 3

Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos Europos socialinio
ženklo sukūrimo klausimu 3

Draudimas ir perdraudimas (Mokumas II)   - Pranešimas: Sharon Bowles (A7-0198/2012) 3

Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacija  - Pranešimas: Maurice Ponga (A7-0169/2012) 3

ES makroregioninių strategijų raida. Dabartinė praktika ir ateities perspektyvos, ypač Viduržemio jūros
regione  - Pranešimas: François Alfonsi (A7-0219/2012) 3

Bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Debora
Serracchiani (A7-0196/2012) 4

Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir Reglamento (EB)
Nr. 561/2006 dalinis pakeitimas  - Pranešimas: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012) 4

Muitinės vykdomas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas  - Pranešimas: Jürgen Creutzmann
(A7-0046/2012) 4

ES vandens teisės aktų įgyvendinimas   - Pranešimas: Richard Seeber (A7-0192/2012) 4

E. skambutis. Nauja paslauga piliečiams telefono numeriu 112  - Pranešimas: Dieter-Lebrecht Koch, Olga
Sehnalová (A7-0205/2012) 4

Investavimo Europoje patrauklumas  - Pranešimas: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012) 4

Rytų partnerystės prekybos aspektai  - Pranešimas: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012) 4

15.00–20.00 4

ES ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, JAV, Meksikos, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko,
Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimas dėl kovos
su klastojimu  - Rekomendacija: David Martin (A7-0204/2012) 5

2013 m. biudžetas. Įgaliojimai trišaliame susitikime  - Pranešimas: Giovanni La Via (A7-0215/2012) 5



Turinys

491.927/OJ 491.927/OJ

ES ir Izraelio susitarimas dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo - Klausimas, į kurį
atsakoma žodžiu (O-000129/2012 - B7-0119/2012) 5

Galimybė gauti pagrindines banko paslaugas  - Pranešimas: Jürgen Klute (A7-0197/2012) 5

21.00–23.00 5

Tiesioginės išmokos ūkininkams  - Pranešimas: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012) 5

Bendrosios diskusijos - Suderinimas su Lisabonos sutartimi 6

Bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams taisyklės  - Pranešimas: Paolo De Castro
(A7-0158/2011) 6

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai  - Pranešimas: Paolo De Castro
(A7-0161/2011) 6

Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos
nuostatos   - Pranešimas: Paolo De Castro (A7-0322/2011) 6

Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas   - Pranešimas: Giovanni La Via (A7-0209/2011) 6

Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas  - Pranešimas: Martin Häusling (A7-0215/2011) 6

Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistema  - Pranešimas: Luis Manuel Capoulas Santos
(A7-0204/2011) 7

2012 m. liepos 4 d., trečiadienis 8

09.00–12.20 ESMINĖS DISKUSIJOS 8

Tarybai pirmininkausiančio Kipro veiklos programa - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 8

Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas - Komisijos pareiškimas 8

12.30–14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 8

Bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams taisyklės  - Pranešimas: Paolo De Castro
(A7-0158/2011) 8

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai  - Pranešimas: Paolo De Castro
(A7-0161/2011) 8

Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos
nuostatos   - Pranešimas: Paolo De Castro (A7-0322/2011) 8

Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas   - Pranešimas: Giovanni La Via (A7-0209/2011) 8

Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas  - Pranešimas: Martin Häusling (A7-0215/2011) 9

Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistema  - Pranešimas: Luis Manuel Capoulas Santos
(A7-0204/2011) 9

ES ir Rusijos susitarimas dėl tolesnio įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo  - Rekomendacija:
Gianluca Susta (A7-0176/2012) 9

ES ir Rusijos susitarimas dėl prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis  -
Rekomendacija: Paweł Zalewski (A7-0175/2012) 9

ES ir Rusijos susitarimas dėl Rusijos Federacijos nustatomų arba padidinamų eksporto muitų žaliavoms  -
Rekomendacija: Inese Vaidere (A7-0178/2012) 9

ES ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, JAV, Meksikos, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko,
Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimas dėl kovos
su klastojimu  - Rekomendacija: David Martin (A7-0204/2012) 9

Tiesioginės išmokos ūkininkams  - Pranešimas: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012) 9

2013 m. biudžetas. Įgaliojimai trišaliame susitikime  - Pranešimas: Giovanni La Via (A7-0215/2012) 10

Strategija dėl gyvūnų gerovės apsaugos  - Pranešimas: Marit Paulsen (A7-0216/2012) 10

ES teisės aktų augintinių ir benamių gyvūnų apsaugai užtikrinti parengimas - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 10

Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. birželio 28–29 d.) išvados - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10

Galimybė gauti pagrindines banko paslaugas  - Pranešimas: Jürgen Klute (A7-0197/2012) 10

Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 10



Turinys

491.927/OJ 491.927/OJ

15.00–21.00 10

Finansinė parama transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse  - Pranešimas: Göran Färm
(A7-0150/2012) 10

Šengeno taisyklių pažeidimai - Tarybos ir Komisijos pareiškimai 10

Bendrosios diskusijos - ES Teisingumo Teismo statutas 11

 Europos Sąjungos tarnautojų teismo ad interim teisėjai  - Pranešimas: Alexandra Thein (A7-0184/2012) 11

Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto   - Pranešimas: Alexandra Thein
(A7-0185/2012) 11

Padėtis Gruzijoje - Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio
reikalams ir saugumo politikai pareiškimas 11

Padėtis Sirijoje - Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams
ir saugumo politikai pareiškimas 11

Padėtis Egipte - Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams
ir saugumo politikai pareiškimas 11

2012 m. liepos 5 d., ketvirtadienis 12

09.00–11.50 12

Rio+20 aukščiausiojo lygio susitikimo (2012 m. birželio 20-22 d.) rezultatai - Komisijos pareiškimas 12

Laivų frachtavimo keliamas pavojus vėliavos valstybės įsipareigojimams pagal CITES konvenciją -
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000127/2012 - B7-0120/2012) 12

12.00–14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo 12

Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto   - Pranešimas: Alexandra Thein
(A7-0185/2012) 12

 Europos Sąjungos tarnautojų teismo ad interim teisėjai  - Pranešimas: Alexandra Thein (A7-0184/2012) 12

Finansinė parama transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse  - Pranešimas: Göran Färm
(A7-0150/2012) 12

Taisomojo biudžeto projektas Nr. 3/2012: 2011 finansinių metų perviršis  - Pranešimas: Francesca Balzani
(A7-0206/2012) 12

ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės - Pasiūlymai dėl rezoliucijų 13

15.00–16.00 13

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų. Trukmė: ne
ilgiau kaip valandą (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis) 13

Smurtas prieš lesbietes ir LGBT teisės Afrikoje 13

Žodžio laisvė Baltarusijoje, ypač Andrzejaus Poczobuto atvejis 13

Skandalas dėl priverstinių abortų Kinijoje 13

16.00–17.00 Balsavimas (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms) 13

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės
principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis) 13

Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis) 15

Pateikimo terminai 17



2012 m. liepos 2 d., pirmadienis

 

 

17.00–23.00     

1 12012 m. liepos 2 d., pirmadienis

491.927/OJ 491.927/OJ

17.00–23.00 Diskusijos

1 • Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

104 À«««II • Bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)

Rekomendacija antrajam svarstymui: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos,
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria sukuriama bendra
Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)

[2010/0253(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

93 À«««I • Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų
tachografų ir Reglamento (EB) Nr. 561/2006 dalinis pakeitimas

Pranešimas: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų
tachografų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006

[2011/0196(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

132 À«««I • Muitinės vykdomas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas

Pranešimas: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl muitinės
vykdomo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo

[2011/0137(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

18 À • ES vandens teisės aktų įgyvendinimas

Pranešimas: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Pranešimas dėl ES vandens teisės aktų įgyvendinimo prieš nustatant būtiną bendrą požiūrį
į Europos vandens problemas

[2011/2297(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2 • Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)



Trumpas šių pranešimų pristatymas:

2 22012 m. liepos 2 d., pirmadienis

491.927/OJ 491.927/OJ

73 À • Strategija dėl gyvūnų gerovės apsaugos

Pranešimas: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos
2012–2015 m.

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Bus balsuojama trečiadienį

97 À • E. skambutis. Nauja paslauga piliečiams telefono numeriu 112

Pranešimas: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Pranešimas dėl pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ – nauja pagalbos telefono 112
paslauga piliečiams

[2012/2056(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Transporto ir turizmo komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis

62 À • Investavimo Europoje patrauklumas

Pranešimas: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Pranešimas dėl investavimo Europoje patrauklumo

[2011/2288(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

90 À • Rytų partnerystės prekybos aspektai

Pranešimas: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Pranešimas dėl Rytų partnerystės prekybos aspektų

[2011/2306(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas

59 • ES makroregioninių strategijų raida. Dabartinė praktika ir ateities
perspektyvos, ypač Viduržemio jūros regione

Pranešimas: François Alfonsi (A7-0219/2012)

Pranešimas dėl ES makroregioninių strategijų raidos. Dabartinė praktika ir ateities
perspektyvos, ypač Viduržemio jūros regione

[2011/2179(INI)]

Regioninės plėtros komitetas



2012 m. liepos 3 d., antradienis

 

 

08.30–12.20     

 

12.30–14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

3 32012 m. liepos 3 d., antradienis

491.927/OJ 491.927/OJ

08.30–12.20 Diskusijos

12.30–14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00–20.00 Diskusijos

21.00–23.00 Diskusijos

12 • Danijos pirmininkavimo apžvalga

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2011/2924(RSP)]

14 À • Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. birželio 28–29 d.) išvados

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2011/2923(RSP)]

Bus balsuojama trečiadienį

170 • Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos Europos
socialinio ženklo sukūrimo klausimu

Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnis

133 «««I - Draudimas ir perdraudimas (Mokumas II)

Pranešimas: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos
Direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II)
nuostatos dėl jos perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datų ir dėl tam tikrų direktyvų panaikinimo datos

[2012/0110(COD)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis

105 « - Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacija

Pranešimas: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas
2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos

[2012/0024(CNS)]

Vystymosi komitetas

59 - ES makroregioninių strategijų raida. Dabartinė praktika ir ateities perspektyvos, ypač Viduržemio
jūros regione

Pranešimas: François Alfonsi (A7-0219/2012)

[2011/2179(INI)]

Regioninės plėtros komitetas



 

15.00–20.00     

4 42012 m. liepos 3 d., antradienis

491.927/OJ 491.927/OJ

104 À«««II - Bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)

Rekomendacija antrajam svarstymui: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

[2010/0253(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

93 À«««I - Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir Reglamento
(EB) Nr. 561/2006 dalinis pakeitimas

Pranešimas: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

[2011/0196(COD)]

Transporto ir turizmo komitetas

132 À«««I - Muitinės vykdomas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas

Pranešimas: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

[2011/0137(COD)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

18 À - ES vandens teisės aktų įgyvendinimas

Pranešimas: Richard Seeber (A7-0192/2012)

[2011/2297(INI)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

97 À - E. skambutis. Nauja paslauga piliečiams telefono numeriu 112

Pranešimas: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

[2012/2056(INI)]

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Transporto ir turizmo komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis

62 À - Investavimo Europoje patrauklumas

Pranešimas: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

[2011/2288(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

90 À - Rytų partnerystės prekybos aspektai

Pranešimas: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

[2011/2306(INI)]

Tarptautinės prekybos komitetas



 

21.00–23.00     

5 52012 m. liepos 3 d., antradienis

491.927/OJ 491.927/OJ

111 ««« • ES ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, JAV, Meksikos, Kanados, Korėjos
Respublikos, Maroko, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos prekybos susitarimas dėl kovos su klastojimu

Rekomendacija: David Martin (A7-0204/2012)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir jos valstybių narių,
Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinių Meksikos Valstijų,
Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko Karalystės, Naujosios Zelandijos, Singapūro
Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu
sudarymo projekto

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

41 À • 2013 m. biudžetas. Įgaliojimai trišaliame susitikime

Pranešimas: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Pranešimas dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu susitikimu dėl 2013 m. biudžeto projekto

[2012/2016(BUD)]

Biudžeto komitetas

156 • ES ir Izraelio susitarimas dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Tarptautinės prekybos komitetas
Užsienio reikalų komitetas
Komisija
EB ir Izraelio susitarimas: Pramonės produktų atitikties vertinimas ir pripažinimas (angl. ACAA),
papildomas Europos ir Viduržemio jūros valstybių susitarimo protokolas

[2012/2693(RSP)]

87 À • Galimybė gauti pagrindines banko paslaugas

Pranešimas: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl galimybės gauti pagrindines banko
paslaugas

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

130 À«««I • Tiesioginės išmokos ūkininkams

Pranešimas: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 nuostatos, susijusios su tiesioginėmis
išmokomis ūkininkams 2013 m.

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas



Bendrosios diskusijos - Suderinimas su Lisabonos sutartimi

6 62012 m. liepos 3 d., antradienis

491.927/OJ 491.927/OJ

101 «««I • Bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams taisyklės

Pranešimas: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrosios
tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles
ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

100 «««I • Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai

Pranešimas: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

98 «««I • Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės
ūkio produktams taikomos nuostatos

Pranešimas: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo
nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems
žemės ūkio produktams taikomos nuostatos (vieno bendro žemės ūkio rinkų
organizavimo reglamentas)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

99 «««I • Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas

Pranešimas: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės
ūkio politikos finansavimo ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 165/94 ir
(EB) Nr. 78/2008

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

89 «««I • Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas

Pranešimas: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir
ekologiškų produktų ženklinimo

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas



 
Bendrų diskusijų pabaiga

7 72012 m. liepos 3 d., antradienis

491.927/OJ 491.927/OJ

137 «««I • Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistema

Pranešimas: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš
dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 485/2008 dėl valstybių narių
atliekamo sandorių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo
sistemos dalį, patikrinimo

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas



2012 m. liepos 4 d., trečiadienis

 

 

09.00–12.20     ESMINĖS DISKUSIJOS

 

12.30–14.30     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

8 82012 m. liepos 4 d., trečiadienis

491.927/OJ 491.927/OJ

09.00–12.20 ESMINĖS DISKUSIJOS

12.30–14.30 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00–21.00 Diskusijos

13 • Tarybai pirmininkausiančio Kipro veiklos programa

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2011/2925(RSP)]

152 À • Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas

Komisijos pareiškimas

[2012/2688(RSP)]

Po to žodis suteikiamas frakcijų atstovams

101 «««I - Bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams taisyklės

Pranešimas: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis

100 «««I - Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai

Pranešimas: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis

98 «««I - Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomos nuostatos

Pranešimas: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis

99 «««I - Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas

Pranešimas: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis



9 92012 m. liepos 4 d., trečiadienis

491.927/OJ 491.927/OJ

89 «««I - Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas

Pranešimas: Martin Häusling (A7-0215/2011)

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis

137 «««I - Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistema

Pranešimas: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis

47 ««« - ES ir Rusijos susitarimas dėl tolesnio įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo

Rekomendacija: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo
pasikeičiant laiškais dėl tolesnio galiojančiame ES ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime
nustatytų įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo sudarymo projekto

[16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis

42 ««« - ES ir Rusijos susitarimas dėl prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis

Rekomendacija: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo
dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis
sudarymo projekto

[16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis

46 ««« - ES ir Rusijos susitarimas dėl Rusijos Federacijos nustatomų arba padidinamų eksporto muitų
žaliavoms

Rekomendacija: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant
laiškais dėl eksporto muitų žaliavoms nustatymo ar padidinimo sudarymo projekto

[16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis

111 ««« - ES ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, JAV, Meksikos, Kanados, Korėjos Respublikos,
Maroko, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos
susitarimas dėl kovos su klastojimu

Rekomendacija: David Martin (A7-0204/2012)

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Tarptautinės prekybos komitetas

130 À«««I - Tiesioginės išmokos ūkininkams

Pranešimas: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas



 

15.00–21.00     

10 102012 m. liepos 4 d., trečiadienis

491.927/OJ 491.927/OJ

41 À - 2013 m. biudžetas. Įgaliojimai trišaliame susitikime

Pranešimas: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

[2012/2016(BUD)]

Biudžeto komitetas

73 À - Strategija dėl gyvūnų gerovės apsaugos

Pranešimas: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

123 - ES teisės aktų augintinių ir benamių gyvūnų apsaugai užtikrinti parengimas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos

B7-0341/2012

[2012/2670(RSP)]

Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 2 dalis

14 À - Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. birželio 28–29 d.) išvados

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012

[2011/2923(RSP)]

87 À - Galimybė gauti pagrindines banko paslaugas

Pranešimas: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

152 À - Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012

[2012/2688(RSP)]

66 «««I • Finansinė parama transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse

Pranešimas: Göran Färm (A7-0150/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios
programos įsteigimo (2007–2013 m.) ir Reglamentas (EB) Nr. 680/2007, nustatantis
bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir
energetikos tinklų srityse

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Biudžeto komitetas

Dalyvaujant EIB pirmininkui Werneriui Hoyeriui

162 • Šengeno taisyklių pažeidimai

Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2012/2700(RSP)]



Bendrosios diskusijos - ES Teisingumo Teismo statutas

 
Bendrų diskusijų pabaiga

11 112012 m. liepos 4 d., trečiadienis

491.927/OJ 491.927/OJ

122 «««I •  Europos Sąjungos tarnautojų teismo ad interim teisėjai

Pranešimas: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos
tarnautojų teismo ad interim teisėjų projekto

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Teisės reikalų komitetas

135 «««I • Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto

Pranešimas: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ir jo I
priedas, projekto

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Teisės reikalų komitetas

166 • Padėtis Gruzijoje

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio
reikalams ir saugumo politikai pareiškimas

[2012/2707(RSP)]

167 • Padėtis Sirijoje

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio
reikalams ir saugumo politikai pareiškimas

[2012/2708(RSP)]

168 • Padėtis Egipte

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio
reikalams ir saugumo politikai pareiškimas

[2012/2709(RSP)]



2012 m. liepos 5 d., ketvirtadienis

 

 

09.00–11.50     

 

12.00–14.00     BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

12 122012 m. liepos 5 d., ketvirtadienis

491.927/OJ 491.927/OJ

09.00–11.50 Diskusijos

12.00–14.00 BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo

15.00–16.00 Diskusijos

16.00–17.00 Balsavimas (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)

155 • Rio+20 aukščiausiojo lygio susitikimo (2012 m. birželio 20-22 d.) rezultatai

Komisijos pareiškimas

[2012/2692(RSP)]

Bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje

160 • Laivų frachtavimo keliamas pavojus vėliavos valstybės įsipareigojimams pagal
CITES konvenciją

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu

Gabriel Mato Adrover (O-000127/2012 - B7-0120/2012)
Žuvininkystės komitetas
Komisija
Laivų frachtavimo keliamas pavojus vėliavos valstybės įsipareigojimams pagal CITES konvenciją

[2012/2699(RSP)]

135 «««I - Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto

Pranešimas: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Teisės reikalų komitetas

122 «««I -  Europos Sąjungos tarnautojų teismo ad interim teisėjai

Pranešimas: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Teisės reikalų komitetas

66 «««I - Finansinė parama transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse

Pranešimas: Göran Färm (A7-0150/2012)

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Biudžeto komitetas

157 À - Taisomojo biudžeto projektas Nr. 3/2012: 2011 finansinių metų perviršis

Pranešimas: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto
Nr. 3/2012, III skirsnis – Komisija

[11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)]

Biudžeto komitetas



 

15.00–16.00     
 

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo

atvejų. Trukmė: ne ilgiau kaip valandą (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)

 

16.00–17.00     Balsavimas (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)

13 132012 m. liepos 5 d., ketvirtadienis

491.927/OJ 491.927/OJ

158 À - ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų

B7-0296/2012, Bendra rezoliucija B7-0373/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012,
B7-0376/2012, B7-0377/2012

[2012/2694(RSP)]

Diskusijos: 2012/06/12

163 À • Smurtas prieš lesbietes ir LGBT teisės Afrikoje

Bendra rezoliucija B7-0389/2012, B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012,
B7-0397/2012, B7-0400/2012, B7-0401/2012

[2012/2701(RSP)]

164 À • Žodžio laisvė Baltarusijoje, ypač Andrzejaus Poczobuto atvejis

Bendra rezoliucija B7-0393/2012, B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012,
B7-0403/2012, B7-0404/2012, B7-0405/2012

[2012/2702(RSP)]

171 À • Skandalas dėl priverstinių abortų Kinijoje

Bendra rezoliucija B7-0388/2012, B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012,
B7-0396/2012, B7-0398/2012, B7-0399/2012

[2012/2712(RSP)]

9 • Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės
valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)



 

 
Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis) 

Pateikimo terminai

14 14

491.927/OJ 491.927/OJ



Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

 
 

2012 m. liepos 2 d., pirmadienis

 

17.00–23.00

 

 

2012 m. liepos 3 d., antradienis

 

08.30–12.20

 

15.00–20.00

 

21.00–23.00

 

15 15Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)

491.927/OJ 491.927/OJ

Komisija (kartu su atsakymais) :45'

Pranešėjai (4 x 6') :24'

Nuomonės referentai (3 x 1') :3'

Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalis) (6 x 4') :24'

Parlamento nariai :90'

PPE : 28' 30, S&D : 20' 30, ALDE : 10' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, EFD : 5' 30, NI : 5'

Procedūra „prašau žodžio“ (9 x 5') :45'

Europos Vadovų Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :30'

Parlamento nariai :105'

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

Procedūra „prašau žodžio“ (2 x 5') :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Pranešėjai (3 x 6') :18'

Nuomonės referentai (16 x 1') :16'

Klausimų teikėjai (2 x 5') :10'

Parlamento nariai :135'

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

Procedūra „prašau žodžio“ (4 x 5') :20'

Komisija (kartu su atsakymais) :20'

Pranešėjai (5 x 6') :30'

Nuomonės referentai (2 x 1') :2'

Parlamento nariai :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

Procedūra „prašau žodžio“ (2 x 5') :10'



2012 m. liepos 4 d., trečiadienis

 

09.00–12.20

 

15.00–21.00

 

 

2012 m. liepos 5 d., ketvirtadienis

 

09.00–11.50

 

15.00–16.00
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Taryba (kartu su atsakymais) :15'

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Parlamento nariai :105'

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

Procedūra „prašau žodžio“ :5'

Taryba (kartu su atsakymais) :25'

Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė
(kartu su atsakymais)

:30'

Komisija (kartu su atsakymais) :25'

Europos investicijų banko pirmininkas :5'

Pranešėjai (2 x 6') :12'

Nuomonės referentai (4 x 1') :4'

Parlamento nariai :135'

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

Procedūra „prašau žodžio“ (6 x 5') :30'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Klausimo teikėjas :5'

Parlamento nariai :90'

PPE : 28' 30, S&D : 20' 30, ALDE : 10' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, EFD : 5' 30, NI : 5'

Procedūra „prašau žodžio“ (2 x 5') :10'

Komisija (kartu su atsakymais) :15'

Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius :1'

Parlamento nariai :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

Procedūra „prašau žodžio“ (3 x 2') :6'



Pateikimo terminai

 
 

2012 m. liepos 2 d., pirmadienis

 

 

2012 m. liepos 3 d., antradienis
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104 • Bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija)  - Rekomendacija antrajam svarstymui: Debora
Serracchiani (A7-0196/2012)

- Pakeitimai; atmetimas birželio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

93 • Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir Reglamento (EB)
Nr. 561/2006 dalinis pakeitimas  - Pranešimas: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

- Pakeitimai birželio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

132 • Muitinės vykdomas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas  - Pranešimas: Jürgen Creutzmann
(A7-0046/2012)

- Pakeitimai birželio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

18 • ES vandens teisės aktų įgyvendinimas   - Pranešimas: Richard Seeber (A7-0192/2012)

- Pakeitimai birželio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

73 • Strategija dėl gyvūnų gerovės apsaugos  - Pranešimas: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

liepos 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų liepos 3 d., antradienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu liepos 3 d., antradienis, 19.00 val.

97 • E. skambutis. Nauja paslauga piliečiams telefono numeriu 112  - Pranešimas: Dieter-Lebrecht Koch, Olga
Sehnalová (A7-0205/2012)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

birželio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

62 • Investavimo Europoje patrauklumas  - Pranešimas: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

birželio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

90 • Rytų partnerystės prekybos aspektai  - Pranešimas: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

- Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai;
alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijų

birželio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

14 • Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. birželio 28–29 d.) išvados - Europos Vadovų Tarybos ir
Komisijos pareiškimai

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų liepos 3 d., antradienis, 10.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų liepos 3 d., antradienis, 15.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 3 d., antradienis, 16.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu liepos 3 d., antradienis, 19.00 val.

41 • 2013 m. biudžetas. Įgaliojimai trišaliame susitikime  - Pranešimas: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

- Pakeitimai birželio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.



 

2012 m. liepos 4 d., trečiadienis

 

 

2012 m. liepos 5 d., ketvirtadienis
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87 • Galimybė gauti pagrindines banko paslaugas  - Pranešimas: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

- Pakeitimai birželio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

130 • Tiesioginės išmokos ūkininkams  - Pranešimas: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

- Pakeitimai birželio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

152 • Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas - Komisijos pareiškimas

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų liepos 3 d., antradienis, 11.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 3 d., antradienis, 12.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu liepos 3 d., antradienis, 19.00 val.

157 • Taisomojo biudžeto projektas Nr. 3/2012: 2011 finansinių metų perviršis  - Pranešimas: Francesca Balzani
(A7-0206/2012)

- Pakeitimai liepos 3 d., antradienis, 13.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu liepos 4 d., trečiadienis, 17.00 val.

158 • ES politika dėl Vakarų Kranto ir Rytų Jeruzalės - Pasiūlymai dėl rezoliucijų

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų birželio 27 d., trečiadienis, 12.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų liepos 3 d., antradienis, 19.00 val.

- Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai liepos 3 d., antradienis, 20.00 val.

- Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būdu liepos 4 d., trečiadienis, 17.00 val.

163 • Smurtas prieš lesbietes ir LGBT teisės Afrikoje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis) liepos 2 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 122 straipsnis)

liepos 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 122 straipsnis)

liepos 4 d., trečiadienis, 14.00 val.

164 • Žodžio laisvė Baltarusijoje, ypač Andrzejaus Poczobuto atvejis

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis) liepos 2 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 122 straipsnis)

liepos 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 122 straipsnis)

liepos 4 d., trečiadienis, 14.00 val.

171 • Skandalas dėl priverstinių abortų Kinijoje

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis) liepos 2 d., pirmadienis, 20.00 val.

- Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 122 straipsnis)

liepos 4 d., trečiadienis, 13.00 val.

- Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos
taisyklių 122 straipsnis)

liepos 4 d., trečiadienis, 14.00 val.
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- Tekstai, teikiami balsuoti antradienį birželio 29 d., penktadienis, 12.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienį liepos 2 d., pirmadienis, 19.00 val.

- Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienį liepos 3 d., antradienis, 19.00 val.

- Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių,
demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos
taisyklių 122 straipsnis)

liepos 5 d., ketvirtadienis, 10.00 val.
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