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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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09.00–11.50 Debatt

12.00–14.00 OMRÖSTNING följt av röstförklaringar

15.00–16.00 Debatt

16.00–17.00 Omröstning (efter avslutad debatt)

129 • Familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU

Muntlig fråga

Juan Fernando López Aguilar (O-000015/2012 - B7-0031/2012)
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Kommissionen
Grönboken om rätten till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU (direktiv
2003/86/EG)

[2012/2547(RSP)]

127 ««« • Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om
förmånsursprung

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

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av den regionala
konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

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

Utskottet för internationell handel

128 À • Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om
förmånsursprung

Muntlig fråga

Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira (O-000024/2012 - B7-0036/2012)
Utskottet för internationell handel
Kommissionen
Förslag till rådets beslut om ingående av den regionala konventionen om
Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

[2012/2519(RSP)]

95 À • Framtiden för det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES)

Muntlig fråga

Norbert Glante (O-000325/2011 - B7-0027/2012)
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Kommissionen
Framtiden för det europeiska jordövervakningsprogrammet

[2012/2509(RSP)]
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106 À«««I - Insättningsgarantisystem

Betänkande: Peter Simon (A7-0225/2011)

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

85 À - Riktlinjerna för 2013 års budget – Övriga avsnitt

Betänkande: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

[2012/2001(BUD)]

Budgetutskottet

79 À - Den fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill

Resolutionsförslag

B7-0064/2012

[2011/2937(RSP)]

119 À - Den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till produktionen av kollektiva nyttigheter

Resolutionsförslag

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

[2011/2899(RSP)]

103 À - Den senaste politiska utvecklingen i Ungern

Resolutionsförslag

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

[2012/2511(RSP)]

Debatt: 18/01/2012

102 À - Situationen i Ryssland

Resolutionsförslag

RC B7-0052/2012, B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012,
B7-0060/2012

[2012/2505(RSP)]

Debatt: 01/02/2012

101 À - Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter
och fiskeriprodukter

Resolutionsförslag

RC B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC B7-0048/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012,
B7-0054/2012, B7-0055/2012

[2012/2522(RSP)]

37 ««« - Avtal mellan EU och Marocko om ömsesidiga liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter
och fiskeriprodukter

Rekommendation: José Bové (A7-0023/2012)

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

Utskottet för internationell handel
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Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska

och rättsstatliga principer – Högst en timme (artikel 122 i arbetsordningen)
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126 À - Situationen i Syrien

Resolutionsförslag

RC 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 - 19:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève

Resolutionsförslag

B7-0071/2012

[2012/2530(RSP)]

76 À - Blinda personers tillgång till böcker

Resolutionsförslag

B7-0062/2012

[2011/2894(RSP)]

128 À - Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

Resolutionsförslag

B7-0061/2012

[2012/2519(RSP)]

127 ««« - Den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung

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

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

Utskottet för internationell handel

Artikel 138 i arbetsordningen

95 À - Framtiden för det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES)

Resolutionsförslag

B7-0063/2012

[2012/2509(RSP)]

121 À • Dödsstraff i Vitryssland, särskilt fallet Dzmitry Kanavalau och Uladzislau
Kavalyou

RC 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 • Egypten: den senaste utvecklingen

B7-0077/2012, RC 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     Omröstning (efter avslutad debatt)

4 4Torsdagen den 16 februari 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

123 À • Dödsstraff i Japan

B7-0088/2012, RC B7-0089/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012,
B7-0092/2012, B7-0093/2012

[2012/2542(RSP)]

9 • Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av
demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)
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