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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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15.00–20.00 Debatt

21.00–23.00 Debatt

50 À««« • Avtal mellan USA och EU om användning och överföring av passageraruppgifter till
Förenta staternas Department of Homeland Security

Rekommendation: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas
förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av
passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security

[17433/2011 - C7-0511/2011 - 2011/0382(NLE)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

92 • Människohandel

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2012/2583(RSP)]

49 ««« - Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens
efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog och import av trävaruprodukter till unionen

Rekommendation: Elisabeth Köstinger (A7-0082/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan
Europeiska unionen och Centralafrikanska republiken om skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning
av och handel med skog och import av trävaruprodukter till unionen (Flegt)

[14034/2011 - C7-0046/2012 - 2011/0127(NLE)]

Utskottet för internationell handel

Artikel 138 i arbetsordningen

40 ««« - Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Liberia om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning
av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen

Rekommendation: Elisabeth Köstinger (A7-0081/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan
Europeiska unionen och Republiken Liberia om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel
med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen

[11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE)]

Utskottet för internationell handel

Artikel 138 i arbetsordningen

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)

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

Utskottet för regional utveckling
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113 - Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska
unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of
Homeland Security är förenligt med fördragen

Resolutionsförslag

B7-0200/2012

[2012/2615(RSP)]

Artikel 90.6

50 À««« - Avtal mellan USA och EU om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta
staternas Department of Homeland Security

Rekommendation: Sophia in 't Veld (A7-0099/2012)

[17433/2011 - C7-0511/2011 - 2011/0382(NLE)]

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

61 À« - Gemensam konsoliderad bolagsskattebas

Betänkande: Marianne Thyssen (A7-0080/2012)

[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)

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

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

Resolutionsförslag

B7-0203/2012

[2012/2599(RSP)]

85 • EU:s anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2012/2567(RSP)]

87 • Biometriska pass

Muntliga frågor

Carlos Coelho, Simon Busuttil, Ioan Enciu, Henri Weber, Cornelia Ernst, Franziska Keller, Tatjana
Ždanoka (O-000052/2012 - B7-0107/2012)
Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
Kommissionen
Biometriska pass

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Louis Michel
(O-000065/2012 - B7-0108/2012)
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Kommissionen
Biometriska pass

Timothy Kirkhope (O-000100/2012 - B7-0112/2012)
Gruppen Europeiska konservativa och reformister
Kommissionen
Biometriska pass

[2012/2584(RSP)]
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97 • Avgränsning av mindre gynnade områden inom ramen för reformen av den
gemensamma jordbrukspolitiken

Muntliga frågor

Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro,
James Nicholson, George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Britta Reimers, Marian Harkin,
Giommaria Uggias (O-000070/2012 - B7-0110/2012)
Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Gruppen Europeiska konservativa och reformister
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Rådet
Avgränsning av mindre gynnade områden inom ramen för reformen av den gemensamma
jordbrukspolitiken

Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis (O-000071/2012 - B7-0111/2012)
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Rådet
Avgränsning av mindre gynnade områden inom ramen för reformen av den gemensamma
jordbrukspolitiken

[2012/2606(RSP)]

110 • Begreppet "lokalproducerade" livsmedel

Muntlig fråga

Anna Maria Corazza Bildt, Evelyne Gebhardt (O-000046/2012 - B7-0109/2012)
Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Kommissionen
Begreppet "lokalproducerade" livsmedel

[2012/2610(RSP)]

91 • Situationen för migranter i Grekland

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2012/2535(RSP)]

70 • Förslag till ändringsbudget nr 1/2012: finansieringen av Iter

Betänkande: Francesca Balzani (A7-0097/2012)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr
1/2012 för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen

[08136/2012 - C7-0088/2012 - 2012/2011(BUD)]

Budgetutskottet

77 À • De följder som delegeringen av kommissionens förvaltning av externt bistånd
från huvudkontoret till delegationerna får för biståndet

Betänkande: Filip Kaczmarek (A7-0056/2012)

Betänkande om de följder som delegeringen av kommissionens förvaltning av
externt bistånd från huvudkontoret till delegationerna får för biståndet

[2011/2192(INI)]

Utskottet för utveckling
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20 • Modernisering av Europas system för högre utbildning

Betänkande: László Tőkés (A7-0057/2012)

Betänkande om modernisering av Europas system för högre utbildning

[COM(2011)0567 - 2011/2294(INI)]

Utskottet för kultur och utbildning

37 • En konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en spjutspets

Betänkande: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0083/2012)

Betänkande om en konkurrenskraftig digital inre marknad – e-förvaltning som en
spjutspets

[COM(2010)0743 - 2011/2178(INI)]

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi


	Torsdagen den 19 april 2012
	09.00–11.50     PRIORITERADE DEBATTER
	12.00–14.00     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
	15.00–20.00     
	21.00–23.00     
	Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:



