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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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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

104 À«««II • Enotno evropsko železniško območje

Priporočilo za drugo obravnavo: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega evropskega
železniškega območja (prenovitev)

[2010/0253(COD)]

Odbor za promet in turizem

93 À«««I • Tahograf (nadzorna naprava) v cestnem prometu

Poročilo: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta
(EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi
Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

[2011/0196(COD)]

Odbor za promet in turizem

132 À«««I • Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov

Poročilo: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic
intelektualne lastnine s strani carinskih organov

[2011/0137(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

18 À • Izvajanje zakonodaje EU o vodah

Poročilo: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Poročilo o izvajanju zakonodaje EU o vodah pred potrebnim celovitim pristopom k
evropskim izzivom na področju vode

[2011/2297(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2 • Enominutni govori (člen 150 Poslovnika)
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73 À • Strategija za zaščito in dobro počutje živali

Poročilo: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Strategija Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012–2015

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Glasovanje bo v sredo

97 À • eCall: nova storitev 112 za državljane

Poročilo: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Poročilo o eCall: nova storitev 112 za državljane

[2012/2056(INI)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Odbor za promet in turizem

člen 51 Poslovnika

62 À • Privlačnost za naložbe v Evropo

Poročilo: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Poročilo o privlačnosti za naložbe v Evropo

[2011/2288(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

90 À • Trgovinski vidiki vzhodnega partnerstva

Poročilo: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Poročilo o trgovinskih vidikih vzhodnega partnerstva

[2011/2306(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

59 • Razvoj makroregionalnih strategij EU: sedanja praksa in pričakovanja za
prihodnost, zlasti v Sredozemlju

Poročilo: François Alfonsi (A7-0219/2012)

Poročilo o razvoju makroregionalnih strategij EU: sedanja praksa in pričakovanja za
prihodnost, zlasti v Sredozemlju

[2011/2179(INI)]

Odbor za regionalni razvoj
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