
29/03/12 483.919

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT

2009 2014

Dokument zo schôdze

PROGRAM ROKOVANIA

štvrtok 29. marca 2012



Vysvetlivky
 

Ak Parlament nerozhodne inak, o prerokovaných textoch sa hlasuje v tomto poradí:
 

1. Tretie čítanie

- Riadny legislatívny postup («««III)
väčšina odovzdaných hlasov na schválenie spoločného textu

2. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu všetkých poslancov Parlamentu na prijatie alebo zamietnutie rozhodnutia, ktorým sa udeľuje
súhlas

3. Druhé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««II)
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na zamietnutie alebo zmenu a doplnenie pozície Rady; väčšina odovzdaných hlasov
na schválenie pozície Rady

4. Rokovací poriadok

- Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na prijatie zmien a doplnení
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu rozhodnutia

5. Prvé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««I)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

6. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu odovzdaných hlasov na prijatie alebo zamietnutie  rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas

7. Iné postupy

- Konzultačný postup («)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných  hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

- Iné (vyhlásenia, otázky na ústne zodpovedanie, iniciatívne správy, zbavenie imunity)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu uznesenia alebo návrhu rozhodnutia
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08.30 – 11.20 h     

 

11.30 – 13.30 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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08.30 – 11.20 h Rozpravy

11.30 – 13.30 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

75 • Distribúcia potravín pre najodkázanejšie osoby v Únii

Vyhlásenie Komisie

[2012/2565(RSP)]

41 À • Európska investičná banka (EIB) – Výročná správa za rok 2010

Správa: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

Správa k Výročnej správe Európskej investičnej banky (EIB) za rok 2010

[2011/2186(INI)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Za prítomnosti Wernera Hoyera, prezidenta EIB

27 À • Správa o občianstve EÚ za rok 2010

Správa: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

Správa o občianstve EÚ za rok 2010: Odstránenie prekážok vykonávania práv občanov
EÚ

[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]

Výbor pre petície

23 ««« - Medzinárodná študijná skupina pre kaučuk

Odporúčanie: Vital Moreira (A7-0060/2012)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí zmenených a doplnených stanov a zmeneného a
doplneného rokovacieho poriadku Medzinárodnej študijnej skupiny pre kaučuk Európskou úniou

[13123/2011 - C7-0332/2011 - 2011/0116(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

Článok 138

43 - Práva cestujúcich v leteckej doprave

Správa: Keith Taylor (A7-0053/2012)

Správa o fungovaní a uplatňovaní stanovených práv cestujúcich v leteckej doprave

[COM(2011)0174 - 2011/2150(INI)]

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Článok 138

83 - Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Luigiho de Magistris

Správa: Bernhard Rapkay (A7-0070/2012)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Luigiho de Magistris

[2011/2064(IMM)]

Výbor pre právne veci
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82 - Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Luigiho de Magistris

Správa: Bernhard Rapkay (A7-0073/2012)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Luigiho de Magistris

[2011/2097(IMM)]

Výbor pre právne veci

81 - Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Luigiho de Magistris

Správa: Bernhard Rapkay (A7-0074/2012)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Luigiho de Magistris

[2011/2098(IMM)]

Výbor pre právne veci

84 - Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Luigiho de Magistris

Správa: Bernhard Rapkay (A7-0075/2012)

Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Luigiho de Magistris

[2011/2189(IMM)]

Výbor pre právne veci

76 À«««II - Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013

Odporúčanie do druhého čítania: Rui Tavares (A7-0063/2012)

[06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD)]

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

51 À«««II - Kontrola vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

Odporúčanie do druhého čítania: Vital Moreira (A7-0078/2012)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim
Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

[18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD)]

Výbor pre medzinárodný obchod

45 À«««I - Deriváty, centrálne zmluvné strany a archívy obchodných údajov

Správa: Werner Langen (A7-0223/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych
zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov

[COM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

Rozprava : 04/07/2011

42 À«««I - Minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov rizikám
vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia)

Správa: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0042/2012)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/40/ES o
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám
vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku
16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

[COM(2012)0015 - C7-0020/2012 - 2012/0003(COD)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
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34 À« - Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní

Správa: David Casa (A7-0044/2012)

Správa o návrhu nariadenia o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní

[COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

35 À - Odhad príjmov a výdavkov na rok 2013 – Oddiel I – Parlament

Správa: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

[2012/2006(BUD)]

Výbor pre rozpočet

58 À - Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/006
ES/Comunidad Valenciana – výstavba budov, Španielsko

Správa: Barbara Matera (A7-0066/2012)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na
prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi
Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení
(žiadosť EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana – výstavba budov, Španielsko)

[COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD)]

Výbor pre rozpočet

38 À - Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku so zreteľom na vývoj vzťahov Európskeho parlamentu s
inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády

Správa: Alain Lamassoure (A7-0039/2012)

Správa o zmene a doplnení rokovacieho poriadku so zreteľom na vývoj vzťahov Európskeho parlamentu s
inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády, po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy

[2011/2266(REG)]

Výbor pre ústavné veci

80 À - Situácia v Bielorusku

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012,
B7-0182/2012, B7-0183/2012

[2012/2581(RSP)]

Rozprava : 14/03/2012

79 À - Vymenovania do Osobitného výboru pre otázky organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania
špinavých peňazí

[2012/2585(RSO)]

7 À - Európska nadácia pre demokraciu

Správa: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0061/2012)

Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o postupe prípadného založenia európskej
nadácie pre demokraciu (EED)

[2011/2245(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

10 À - Správa o rozšírení týkajúca sa Srbska

Návrhy uznesení

B7-0188/2012

[2011/2886(RSP)]
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9 À - Správa o rozšírení týkajúca sa Kosova

Návrhy uznesení

B7-0187/2012

[2011/2885(RSP)]

8 À - Správa o rozšírení týkajúca sa Turecka

Návrhy uznesení

B7-0189/2012

[2011/2889(RSP)]

60 À - Správa o rozšírení týkajúca sa Čiernej Hory

Návrhy uznesení

B7-0190/2012

[2011/2890(RSP)]

67 À - Rámec správy a riadenia európskych spoločností

Správa: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)

[COM(2011)0164 - 2011/2181(INI)]

Výbor pre právne veci

41 À - Európska investičná banka (EIB) – Výročná správa za rok 2010

Správa: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

[2011/2186(INI)]

Výbor pre kontrolu rozpočtu

27 À - Správa o občianstve EÚ za rok 2010

Správa: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]

Výbor pre petície
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