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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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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
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