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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     

 

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

12:30 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 16:00 Razprave

16:00 - 17:30 Čas za vprašanja

17:30 - 20:00 Razprave

21:00 - 23:00 Razprave

59 • Sklepi zasedanja Evropskega sveta (1. - 2. marec 2012)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2011/2921(RSP)]

113 • Odstopanje pri uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji zaradi krize

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Svet
Odstopanje pri uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) zaradi krize

[2012/2572(RSP)]

45 ««« - Sporazum med EU ter Islandijo in Norveško o uporabi nekaterih določb Konvencije o medsebojni
pomoči v kazenskih zadevah

Priporočilo: Claude Moraes (A7-0020/2012)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in
Kraljevino Norveško o uporabi nekaterih določb Konvencije z dne 29. maja 2000 o medsebojni pomoči v
kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije ter njenega protokola iz leta 2001

[2009/0189(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

člen 138 poslovnika EP

122 - Zahteva za odvzem imunitete Krisztini Morvai

Poročilo: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Krisztini Morvai

[2010/2285(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

63 À«««I - Zapuščinske zadeve ter evropsko potrdilo o dedovanju

Poročilo: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

[2009/0157(COD)]

Odbor za pravne zadeve



 

15:00 - 16:00     

 

16:00 - 17:30     
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31 À - Enakost žensk in moških v Evropski uniji - 2011

Poročilo: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

47 À - Ženske pri sprejemanju političnih odločitev

Poročilo: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

[2011/2295(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

73 À - Statut evropske zadruge glede udeležbe delavcev

Poročilo: Sven Giegold (A7-0432/2011)

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

člen 48(2) poslovnika EP

54 À - Bolonjski proces

Poročilo: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

[2011/2180(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje

člen 48(2) poslovnika EP

51 À - Evropska statistika

Poročilo: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

Poročilo o vodenju kakovosti za evropsko statistiko

[COM(2011)0211 - 2011/2289(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

103 À • Diskriminatorne internetne strani in reakcije vlad

Izjavi Sveta in Komisije

[2012/2554(RSP)]

Sledijo govorniki političnih skupin
Glasovanje bo v četrtek

5 • Čas za vprašanja Komisiji

Vloga EU pri spodbujanju konkurenčnosti gospodarstev 27 držav članic
Komisarji: Kallas, Barnier in Andor



17:30 - 20:00     

 
Skupna razprava - Sektor kakava

 
Zaključek skupne razprave

 

21:00 - 23:00     
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58 À • Splošne smernice za proračun za leto 2013, oddelek III – Komisija

Poročilo: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2013, oddelek III – Komisija

[2012/2000(BUD)]

Odbor za proračun

50 ««« • Mednarodni sporazum o kakavu 2010

Priporočilo: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o kakavu
2010

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

53 À • Delo otrok v sektorju kakava

Izjava Komisije

[2011/2957(RSP)]

78 À • Spopadanje z razmahom sladkorne bolezni v EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2011/2911(RSP)]

60 «««I • Evropski sklad za ribištvo

Poročilo: João Ferreira (A7-0447/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta
(ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo v zvezi z nekaterimi določbami,
povezanimi s finančnim poslovodenjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali
jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo

[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]

Odbor za ribištvo

48 «««I • Avtonomna tarifna kvota za uvoz visokokakovostnega govejega mesa

Poročilo: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta
(ES) št. 617/2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega
govejega mesa

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino
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33 À«««I • Skupna trgovinska politika

Poročilo: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb
o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino
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