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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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09:00 - 10:20 Razprave

10:20 - 11:50 Čas za vprašanja Komisiji

12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 21:00 Razprave

79 À • Dolgoročni načrt za zahodni stalež šura

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000308/2011 - B7-0023/2012)
Odbor za ribištvo
Svet
Trenutno stanje v zvezi s predlaganim dolgoročnim načrtom za zahodni stalež šura in ribištvo, ki
izkorišča ta stalež

Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher (O-000309/2011 - B7-0024/2012)
Odbor za ribištvo
Komisija
Trenutno stanje v zvezi s predlaganim dolgoročnim načrtom za zahodni stalež šura in ribištvo, ki
izkorišča ta stalež

[2011/2937(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

125 • Uredba o letnem celotnem dovoljenem ulovu (TAC) in kvotah za leto 2012

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Gabriel Mato Adrover (O-000016/2012 - B7-0032/2012)
Odbor za ribištvo
Svet
Ukrepi iz uredbe o letnem celotnem dovoljenem ulovu (TAC) in kvotah za leto 2012, ki presegajo
področje uporabe 43(3) PDEU

Gabriel Mato Adrover (O-000017/2012 - B7-0033/2012)
Odbor za ribištvo
Komisija
Ukrepi iz uredbe o letnem celotnem dovoljenem ulovu (TAC) in kvotah za leto 2012, ki presegajo
področje uporabe 43(3) PDEU

[2012/2544(RSP)]

119 À • Prispevek skupne ribiške politike k ustvarjanju javnih dobrin

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Maria do Céu Patrão Neves, Marek Józef Gróbarczyk, Ulrike Rodust (O-000004/2012 -
B7-0029/2012)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Skupina Evropskih konservativcev in reformistov
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Komisija
Prispevek skupne ribiške politike k ustvarjanju javnih dobrin

João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin (O-000029/2012 - B7-0038/2012)
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
Komisija
Prispevek skupne ribiške politike k ustvarjanju javnih dobrin

[2011/2899(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek
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87 • Čas za vprašanja Komisiji

Sektor storitev, direktiva o storitvah ter povečanje konkurenčnosti, rasti in zaposlovanja v
Evropi
Komisarji: Antonio TAJANI, Michel BARNIER in László ANDOR

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

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

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

Odbor za pravne zadeve

člen 138 poslovnika EP

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

Poročilo: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

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

Odbor za pravne zadeve

člen 138 poslovnika EP

49 ««« - Protokol med Evropsko unijo in Gvinejo Bissau o ribolovnih možnostih

Priporočilo: Carl Haglund (A7-0017/2012)

Protokol, dogovorjen med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau, ki določa ribolovne možnosti in
finančni prispevek, predvidene v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki se uporablja med
pogodbenicama

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

Odbor za ribištvo

člen 138 poslovnika EP

81 ««« - Sodelovanje Maroka v programih Unije

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

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-sredozemskemu pridružitvenemu
sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino
Maroko na drugi strani o Okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o splošnih
načelih za sodelovanje Kraljevine Maroko v programih Unije

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

Odbor za zunanje zadeve

člen 138 poslovnika EP

72 À«««II - Cepljenje proti bolezni modrikastega jezika

Priporočilo za drugo obravnavo: Janusz Wojciechowski (A7-0031/2012)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktive 2000/75/ES glede cepljenja proti bolezni
modrikastega jezika

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
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Skupna razprava - Sporazum med EU in Marokom v zvezi s kmetijskimi in ribiškimi
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75 À«««I - Tehnične zahteve za kreditne prenose in neposredne bremenitve v eurih

Poročilo: Sari Essayah (A7-0292/2011)

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

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

108 « - Imenovanje Baudilia Toméja Muguruze za člana Računskega sodišča

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

Poročilo o imenovanju Baudilia Toméja Muguruze za člana Računskega sodišča

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

Odbor za proračunski nadzor

124 À«««II • Razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji

Priporočilo za drugo obravnavo: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1290/2005 in
(ES) št. 1234/2007 glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim
osebam v Uniji

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

56 À«««I • Pogodbena razmerja v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

Poročilo: James Nicholson (A7-0262/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.
1234/2007 glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

37 ««« • Sporazum med EU in Marokom o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s
kmetijskimi in ribiškimi proizvodi

Priporočilo: José Bové (A7-0023/2012)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem
med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi
s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter ribami in ribiškimi
proizvodi, nadomestitvi protokolov 1, 2 in 3 ter njihovih prilog ter spremembah
Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani

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

Odbor za mednarodno trgovino

Glasovanje bo v četrtek

101 À • Sporazum med EU in Marokom o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s
kmetijskimi in ribiškimi proizvodi

Izjava Komisije

[2012/2522(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek



Zaključek skupne razprave

4 4Torek, 14. februar 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

111 À • Izvedljivost uvedbe obveznic za stabilnost

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Sharon Bowles (O-000333/2011 - B7-0022/2012)
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Komisija
Prvi odziv na zeleno knjigo Komisije o izvedljivosti uvedbe obveznic za stabilnost

[2011/2959(RSP)]

69 À«««II • Politika radijskega spektra

Priporočilo za drugo obravnavo: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja
Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega programa politike
radijskega spektra

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

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
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