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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



Onsdagen den 18 april 2012

 

 

09.00–09.50     

 

09.50–11.20     

 

11.30–12.00     Omröstning
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09.00–09.50 Debatt

09.50–11.20 Frågestund

11.30–12.00 Omröstning

12.00–12.30 Högtidligt möte

12.30–14.00 Återupptagande av omröstningen följt av röstförklaringar

15.00–21.00 Debatt

69 «««I • Samordning av de sociala trygghetssystemen

Betänkande: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av
förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr
883/2004

[2010/0380(COD)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

5 • Frågestund med frågor till kommissionen

Arbetsrättigheter i ett Europa med öppna gränser
Kommissionsledamöter: Andor och Rehn

69 «««I - Samordning av de sociala trygghetssystemen

Betänkande: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012)

[2010/0380(COD)]

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Artikel 138 i arbetsordningen

109 ««« - Europeiska unionens anslutning till fördraget om vänskap och samarbete i Sydostasien

Rekommendation: Elmar Brok (A7-0139/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till fördraget om vänskap
och samarbete i Sydostasien

[2012/0028(NLE)]

Utskottet för utrikesfrågor

52 ««« - Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (godkännande)

Betänkande: Paulo Rangel (A7-0065/2012)

Rekommendation om Europeiska rådets förslag om att inte sammankalla något konvent för att behandla
frågan huruvida ett protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget ska fogas till fördraget
om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

[2011/0816(NLE)]

Utskottet för konstitutionella frågor

Artikel 138 i arbetsordningen



 

12.00–12.30

 

12.30–14.00     Återupptagande av omröstningen följt av röstförklaringar

 

15.00–21.00     
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53 « - Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (samråd)

Betänkande: Paulo Rangel (A7-0064/2012)

Betänkande om utkastet till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (artikel 48.3 i
fördraget om Europeiska unionen)

[2011/0815(NLE)]

Utskottet för konstitutionella frågor

Artikel 138 i arbetsordningen

25 - Sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionens yttersta randområden i samband med Europa
2020-strategin

Betänkande: Nuno Teixeira (A7-0084/2012)

Betänkande om sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionens yttersta randområden i samband med
Europa 2020-strategin

[2011/2195(INI)]

Utskottet för regional utveckling

Artikel 138 i arbetsordningen

38 À - De mänskliga rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området

Betänkande: Richard Howitt (A7-0086/2012)

[2011/2185(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

59 À - Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan

Betänkande: Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012)

[2011/2316(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

60 À - Förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Armenien

Betänkande: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012)

[2011/2315(INI)]

Utskottet för utrikesfrågor

84 • Högtidligt möte - Jordanien

Tal av Hans Majestät Kung Abdullah II, kung av Hashemitiska konungariket Jordanien

112 • Åtgärder för att bekämpa den ekonomiska krisen, särskilt i euroområdet

Uttalande av kommissionens ordförande

[2012/2613(RSP)]

96 À • Uppmaning om konkreta åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteflykt

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2012/2599(RSP)]
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114 À • Rättslig säkerhet för europeiska investeringar utanför Europeiska unionen

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2012/2619(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

61 À« • Gemensam konsoliderad bolagsskattebas

Betänkande: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad
bolagsskattebas

[COM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

28 À« • Beskattning av energiprodukter och elektricitet

Betänkande: Astrid Lulling (A7-0052/2012)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet

[COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS)]

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

73 À«««I • Riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora
svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

Betänkande: Danuta Maria Hübner (A7-0067/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av
rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om
riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter
med avseende på deras finansiella stabilitet

[COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD)]

Utskottet för regional utveckling
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