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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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09.00–12.20 PRIORITERADE DEBATTER

12.30–14.30 OMRÖSTNING följt av röstförklaringar

15.00–20.00 Debatt

21.00–23.00 Debatt

50 • Förberedelser inför Europeiska rådets möte (den 1−2 mars 2012)

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2011/2918(RSP)]

66 À • Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012

Betänkande: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Betänkande om sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten
2012

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

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

67 À • Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012

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

Betänkande om bidraget till den årliga tillväxtöversikten 2012

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

78 « • Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Betänkande: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas
sysselsättningspolitik

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

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
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54 ««« - Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz och Schengenregelverket

Rekommendation: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om att på unionens vägnar ingå avtalet mellan Europeiska
unionen och Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska
edsförbundet om dessa länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen
när den utövar sina genomförandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och
utvecklingen av Schengenregelverket

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

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Artikel 138 i arbetsordningen

78 « - Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Betänkande: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

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

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Artikel 138 i arbetsordningen

124 À«««II - Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen

Andrabehandlingsrekommendation: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

69 À«««II - Radiospektrumpolitik

Andrabehandlingsrekommendation: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

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

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

56 À«««I - Avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

Betänkande: James Nicholson (A7-0262/2011)

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

65 À - Ändring av artikel 48.2 om initiativbetänkanden

Betänkande: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Betänkande om att ändra artikel 48.2 i Europaparlamentets arbetsordning om initiativbetänkanden

[2011/2168(REG)]

Utskottet för konstitutionella frågor

111 À - Möjligheten att införa stabilitetsobligationer

Resolutionsförslag

B7-0016/2012

[2011/2959(RSP)]

66 À - Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012

Betänkande: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

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

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
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67 À - Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012

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

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

120 • Ekonomisk kris, tillväxt och sysselsättning

Uttalande av Italiens premiärminister Mario Monti

[2012/2538(RSP)]

Följt av en omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

126 À • Situationen i Syrien

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2012/2543(RSP)]

107 À • 19:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2012/2530(RSP)]

85 À • Riktlinjerna för 2013 års budget – Övriga avsnitt

Betänkande: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Betänkande om riktlinjerna för budgetförfarandet för budgetåret 2013, avsnitt I –
Europaparlamentet, avsnitt II – rådet, avsnitt IV – domstolen, avsnitt V – revisionsrätten,
avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, avsnitt VII –
Regionkommittén, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen, avsnitt IX – Europeiska
datatillsynsmannen, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten

[2012/2001(BUD)]

Budgetutskottet

76 À • Blinda personers tillgång till böcker

Muntlig fråga

Erminia Mazzoni (O-000006/2012 - B7-0030/2012)
Utskottet för framställningar
Kommissionen
Blinda personers tillgång till böcker

[2011/2894(RSP)]

106 À«««I • Insättningsgarantisystem

Betänkande: Peter Simon (A7-0225/2011)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om
insättningsgarantisystem (omarbetning)

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
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117 • Lagstiftning i tredjeländer och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd

Muntliga frågor

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)
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Kommissionen
Gränsöverskridande effekter av lagstiftning i tredjeland och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd

Cornelia Ernst, Miguel Portas, Marisa Matias (O-000318/2011 - B7-0026/2012)
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Kommissionen
Gränsöverskridande effekter av tredjeländers lagstiftning och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd

Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini (O-000326/2011 -
B7-0028/2012)
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
Kommissionen
Gränsöverskridande effekter av lagstiftning i tredjeland och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd

Simon Busuttil, Manfred Weber, Jean-Paul Gauzès (O-000022/2012 - B7-0035/2012)
Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
Kommissionen
Gränsöverskridande effekter av lagstiftning i tredjeland och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd

[2011/2941(RSP)]


	Onsdagen den 15 februari 2012
	09.00–12.20     PRIORITERADE DEBATTER
	Gemensam debatt - Årlig tillväxtöversikt och sysselsättning 

	12.30–14.30     OMRÖSTNING följt av röstförklaringar
	15.00–20.00     
	21.00–23.00     


