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Pojasnitev postopkov
 

Če Parlament ne sklene drugače, se da obravnavana besedila na glasovanje v tem vrstnem redu:
 

1. Tretja obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««III)
večina oddanih glasov za srejetje skupnega besedila

2. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po pogodbah zahteva večina glasov poslancev Parlamenta za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi

3. Druga obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««II)
večina glasov poslancev Parlamenta za zavrnitev ali spremembo skupnega stališča;
večina oddanih glasov za odobritev stališča Sveta

4. Poslovnik Evropskega parlamenta

- Spremembe Poslovnika
večina poslancev Parlamenta za srejetje predlogov sprememb
večina oddanih glasov za srejetje predloga sklepa

5. Prva obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««I)
večina oddanih glasov za srejetje ali spremembo zakonodajnega predloga
večina oddanih glasov za srejetje osnutka zakonodajne resolucije

6. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po pogodbah zahteva večina oddanih glasov za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi

7. Drugi postopki

- Postopek posvetovanja («)
večina oddanih glasov za srejetje ali spremembo zakonodajnega predloga
večina oddanih glasov za srejetje osnutka zakonodajne resolucije

- Drugo (izjave, vprašanja za ustni odgovor, samoiniciativna poročila, odvzem imunitete)
večina oddanih glasov za srejetje predloga resolucije ali predloga sklepa
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

131 • Razmere brezdomcev v Evropi zaradi vala hladnega vremena

Izjava Komisije

[2012/2545(RSP)]

Sledijo govorniki političnih skupin

23 «««I • Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in varstvo pravic
intelektualne lastnine

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

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastitvi Urada za
usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) za nekatere naloge v zvezi z varstvom
pravic intelektualne lastnine, vključno z organiziranjem srečanj predstavnikov javnega in
zasebnega sektorja v okviru Evropskega opazovalnega urada za ponarejanje in piratstvo

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

Odbor za pravne zadeve

42 «««I • Povezovanje centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb

Poročilo: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv
89/666/EGS, 2005/56/ES in 2009/101/ES glede povezovanja centralnih in trgovinskih
registrov ter registrov družb

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

Odbor za pravne zadeve

75 À«««I • Tehnične zahteve za kreditne prenose in neposredne bremenitve v eurih

Poročilo: Sari Essayah (A7-0292/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvajanju tehničnih zahtev
za kreditne prenose in neposredne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št.
924/2009

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

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

110 • Kolektivno upravljanje pravic

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Klaus-Heiner Lehne (O-000020/2012 - B7-0034/2012)
Odbor za pravne zadeve
Komisija
Predlog direktive o kolektivnem upravljanju pravic

[2012/2533(RSP)]
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130 • Reprogramiranje strukturnih skladov za uspešnejši boj z brezposelnostjo ter za
pomoč malim in srednjem velikim podjetjem

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Danuta Maria Hübner (O-000025/2012 - B7-0037/2012)
Odbor za regionalni razvoj
Komisija
Reprogramiranje strukturnih skladov za uspešnejši boj z brezposelnostjo ter za pomoč malim in srednjem
velikim podjetjem

[2012/2546(RSP)]

2 • Enominutni govori (člen 150 poslovnika EP)
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