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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 - 11:50     

 
Skupna razprava - Vseevropsko-sredozemska preferencialna pravila o poreklu

 
Zaključek skupne razprave
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09:00 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 16:00 Razprave

16:00 - 17:00 Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)

129 • Združitev družin državljanov tretjih držav, ki živijo v EU

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Juan Fernando López Aguilar (O-000015/2012 - B7-0031/2012)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Zelena knjiga o pravici do združitve družin državljanov tretjih držav, ki živijo v EU (Direktiva
2003/86/ES)

[2012/2547(RSP)]

127 ««« • Regionalna Konvencija o vseevropsko-sredozemskih preferencialnih pravilih o
poreklu

Priporočilo: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi regionalne Konvencije o vseevropsko-
sredozemskih preferencialnih pravilih o poreklu

[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

128 À • Regionalna Konvencija o vseevropsko-sredozemskih preferencialnih pravilih o
poreklu

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira (O-000024/2012 - B7-0036/2012)
Odbor za mednarodno trgovino
Komisija
Predlog sklepa Sveta o sklenitvi regionalne Konvencije o vseevropsko-sredozemskih
preferencialnih pravilih o poreklu

[2012/2519(RSP)]

95 À • Prihodnost programa Globalno spremljanje okolja in varnosti (GMES)

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Norbert Glante (O-000325/2011 - B7-0027/2012)
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Komisija
Prihodnost programa GMES

[2012/2509(RSP)]



12:00 - 14:00     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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106 À«««I - Sistemi zajamčenih vlog

Poročilo: Peter Simon (A7-0225/2011)

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

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

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

Poročilo: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

[2012/2001(BUD)]

Odbor za proračun

79 À - Dolgoročni načrt za zahodni stalež šura

Predlogi resolucij

B7-0064/2012

[2011/2937(RSP)]

119 À - Prispevek skupne ribiške politike k ustvarjanju javnih dobrin

Predlogi resolucij

B7-0065/2012, B7-0066/2012, B7-0067/2012, skupna resolucija B7-0579/2011, B7-0579/2011,
B7-0581/2011, B7-0584/2011

[2011/2899(RSP)]

103 À - Nedavni politični dogodki na Madžarskem

Predlogi resolucij

B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012

[2012/2511(RSP)]

Razprava : 18/01/2012

102 À - Razmere v Rusiji

Predlogi resolucij

skupna resolucija B7-0052/2012, B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012,
B7-0059/2012, B7-0060/2012

[2012/2505(RSP)]

Razprava : 01/02/2012

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

Predlogi resolucij

skupna resolucija B7-0047/2012, B7-0047/2012, skupna resolucija B7-0048/2012, B7-0048/2012,
B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012, B7-0055/2012

[2012/2522(RSP)]

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

Priporočilo: José Bové (A7-0023/2012)

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

Odbor za mednarodno trgovino



 

15:00 - 16:00     
 

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

- največ 1 uro (člen 122 poslovnika EP)

3 3Četrtek, 16. februar 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

126 À - Razmere v Siriji

Predlogi resolucij

skupna resolucija B7-0068/2012, B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012,
B7-0073/2012, B7-0074/2012

[2012/2543(RSP)]

107 À - Devetnajsto zasedanje sveta OZN za človekove pravice

Predlogi resolucij

B7-0071/2012

[2012/2530(RSP)]

76 À - Dostop slepih do knjig

Predlogi resolucij

B7-0062/2012

[2011/2894(RSP)]

128 À - Regionalna Konvencija o vseevropsko-sredozemskih preferencialnih pravilih o poreklu

Predlogi resolucij

B7-0061/2012

[2012/2519(RSP)]

127 ««« - Regionalna Konvencija o vseevropsko-sredozemskih preferencialnih pravilih o poreklu

Priporočilo: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

člen 138 poslovnika EP

95 À - Prihodnost programa Globalno spremljanje okolja in varnosti (GMES)

Predlogi resolucij

B7-0063/2012

[2012/2509(RSP)]

121 À • Smrtna kazen v Belorusiji, zlasti primer Dimitrija Kanavaljava in Vladislava
Kavaljova

skupna resolucija B7-0075/2012, B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012,
B7-0080/2012, B7-0081/2012, B7-0083/2012

[2012/2539(RSP)]

122 À • Egipt: nedavni dogodki

B7-0077/2012, skupna resolucija B7-0079/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012,
B7-0084/2012, B7-0085/2012, B7-0086/2012, B7-0087/2012

[2012/2541(RSP)]



 

16:00 - 17:00     Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)
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123 À • Smrtna kazen na Japonskem

B7-0088/2012, skupna resolucija B7-0089/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012,
B7-0091/2012, B7-0092/2012, B7-0093/2012

[2012/2542(RSP)]

9 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 122 poslovnika EP)
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