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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 - 12:20     PREDNOSTNE RAZPRAVE

 
Skupna razprava - Letni pregled rasti in zaposlovanje

 
Zaključek skupne razprave

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 12:20 PREDNOSTNE RAZPRAVE

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 20:00 Razprave

21:00 - 23:00 Razprave

50 • Priprava zasedanja Evropskega sveta (1. - 2. marec 2012)

Izjavi Sveta in Komisije

[2011/2918(RSP)]

66 À • Zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti 2012

Poročilo: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Poročilo o zaposlovanju in socialnih vidikih v letnem pregledu rasti 2012

[COM(2011)0815 - 2011/2320(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

67 À • Prispevek k letnemu pregledu rasti 2012

Poročilo: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Poročilo o prispevku k letnemu pregledu rasti 2012

[COM(2011)0815 - 2011/2319(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

78 « • Smernice za politike zaposlovanja držav članic

Poročilo: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

[COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

54 ««« - Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica ter schengenski pravni red

Priporočilo: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dogovora v imenu Unije med Evropsko skupnostjo ter
Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn, Kraljevino Norveško in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju
teh držav pri delu odborov, ki Evropski komisiji pomagajo pri izvajanju njenih izvršilnih pristojnosti v zvezi
z izvajanjem, uporabo in razvojem schengenskega pravnega reda

[07763/2010 - C7-0272/2011 - 2009/0168(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

člen 138 poslovnika EP
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78 « - Smernice za politike zaposlovanja držav članic

Poročilo: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

[COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

člen 138 poslovnika EP

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

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

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

69 À«««II - Politika radijskega spektra

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

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

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

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

Poročilo: James Nicholson (A7-0262/2011)

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

65 À - Sprememba člena 48(2) o samoiniciativnih poročilih

Poročilo: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Poročilo o spremembi člena 48(2) Poslovnika Parlamenta o samoiniciativnih poročilih

[2011/2168(REG)]

Odbor za ustavne zadeve

111 À - Izvedljivost uvedbe obveznic za stabilnost

Predlogi resolucij

B7-0016/2012

[2011/2959(RSP)]

66 À - Zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti 2012

Poročilo: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

[COM(2011)0815 - 2011/2320(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

67 À - Prispevek k letnemu pregledu rasti 2012

Poročilo: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

[COM(2011)0815 - 2011/2319(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



15:00 - 20:00     

 

21:00 - 23:00     
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120 • Gospodarska kriza, rast in zaposlovanje

Izjava senatorja profesorja Maria Montija, predsednika vlade Republike Italije

[2012/2538(RSP)]

Sledijo govorniki političnih skupin

126 À • Razmere v Siriji

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2012/2543(RSP)]

107 À • Devetnajsto zasedanje sveta OZN za človekove pravice

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2012/2530(RSP)]

85 À • Smernice za proračun za leto 2013: drugi oddelki (razen Komisije)

Poročilo: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Poročilo o smernicah za proračunski postopek za leto 2013, oddelek I – Evropski
parlament, oddelek II – Svet, oddelek IV – Sodišče, oddelek V – Računsko sodišče,
oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor, oddelek VII – Odbor regij, oddelek
VIII – Evropski varuh človekovih pravic, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo
podatkov, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje

[2012/2001(BUD)]

Odbor za proračun

76 À • Dostop slepih do knjig

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Erminia Mazzoni (O-000006/2012 - B7-0030/2012)
Odbor za peticije
Komisija
Dostop slepih do knjig

[2011/2894(RSP)]

106 À«««I • Sistemi zajamčenih vlog

Poročilo: Peter Simon (A7-0225/2011)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemih zajamčenih vlog
(prenovitev)

[COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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117 • Zakonodaja tretjih držav in zakonodaja EU o varstvu osebnih podatkov

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis,
Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev, Giommaria Uggias
(O-000315/2011 - B7-0025/2012)
Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Komisija
Zunajozemeljski učinek zakonodaje tretjih držav in zakonodaja EU o varstvu osebnih podatkov

Cornelia Ernst, Miguel Portas, Marisa Matias (O-000318/2011 - B7-0026/2012)
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
Komisija
Zunajozemeljski učinek zakonodaje tretjih držav in zakonodaja EU o varstvu osebnih podatkov

Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini (O-000326/2011 -
B7-0028/2012)
Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
Komisija
Čezmejni učinki zakonodaje tretjih držav in zakonodaja EU o varstvu podatkov

Simon Busuttil, Manfred Weber, Jean-Paul Gauzès (O-000022/2012 - B7-0035/2012)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Komisija
Ekstrateritorialni učinek zakonodaje tretjih držav in zakonodaja EU o varstvu podatkov

[2011/2941(RSP)]
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