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Vysvětlení postupů
 

Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k hlasování v následujícím pořadí:
 

1. Třetí čtení

- Řádný legislativní postup («««III)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení společného návrhu

2. Souhlas

- Postup souhlasu («««)
pokud Smlouvy vyžadují většinu všech poslanců Parlamentu pro přijetí nebo zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas

3. Druhé čtení

- Řádný legislativní postup («««II)
většina všech poslanců Parlamentu je pro zamítnutí nebo změnu postoje Rady; většina odevzdaných hlasů je pro schválení
postoje Rady

4. Jednací řád Evropského parlamentu

- Změny jednacího řádu
většina všech poslanců Parlamentu je pro přijetí změn
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu rozhodnutí

5. První čtení

- Řádný legislativní postup («««I)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení nebo změnu legislativního návrhu
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení

6. Souhlas

- Postup souhlasu («««)
pokud Smlouvy vyžadují většinu odevzdaných hlasů pro přijetí nebo zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas

7. Ostatní postupy

- Konzultace («)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení nebo změnu legislativního návrhu
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení

- Ostatní (prohlášení, otázky k ústnímu zodpovězení, zprávy z vlastního podnětu, zbavení imunity)
většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu usnesení nebo návrhu rozhodnutí



Úterý 3. července 2012

 

 

08:30–12:20     

 

12:30–14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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08:30–12:20 Rozpravy

12:30–14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00–20:00 Rozpravy

21:00–23:00 Rozpravy

12 • Bilance dánského předsednictví

Prohlášení Rady a Komise

[2011/2924(RSP)]

14 À • Závěry zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012)

Prohlášení Evropské rady a Komise

[2011/2923(RSP)]

Hlasování se bude konat ve středu

170 • Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem k vytvoření evropské sociální
značky

Článek 124 jednacího řádu

133 «««I - Směrnice o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti (Solventnost II)

Zpráva: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu
k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), pokud jde o datum jejího provedení a
použití a o datum zrušení některých směrnic

[2012/0110(COD)]

Hospodářský a měnový výbor

Čl. 46 odst. 1 jednacího řádu

105 « - Přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství

Zpráva: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2001/822/ES o přidružení zámořských
zemí a území k Evropskému společenství

[2012/0024(CNS)]

Výbor pro rozvoj

59 - Vývoj makroregionálních strategií EU: stávající praxe a výhled do budoucna, zejména ve Středomoří

Zpráva: François Alfonsi (A7-0219/2012)

[2011/2179(INI)]

Výbor pro regionální rozvoj

104 À«««II - Jednotný evropský železniční prostor

Doporučení pro druhé čtení: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

[2010/0253(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch



 

15:00–20:00     
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93 À«««I - Záznamové zařízení v silniční dopravě

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

[2011/0196(COD)]

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

132 À«««I - Vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány

Zpráva: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

[2011/0137(COD)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

18 À - Provádění vodohospodářských právních předpisů EU

Zpráva: Richard Seeber (A7-0192/2012)

[2011/2297(INI)]

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

97 À - Systém eCall: nová služba čísla 112 pro občany

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

[2012/2056(INI)]

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Článek 51 jednacího řádu

62 À - Atraktivnost investování v Evropě

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

[2011/2288(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

90 À - Obchodní aspekty Východního partnerství

Zpráva: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

[2011/2306(INI)]

Výbor pro mezinárodní obchod

111 ««« • Obchodní dohoda proti padělatelství mezi EU a jejími členskými státy, Austrálií,
Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Mexikem, Marokem, Novým
Zélandem, Singapurem, Švýcarskem a USA

Doporučení: David Martin (A7-0204/2012)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody proti padělatelství
mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou
republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem,
Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

41 À • Rozpočet na rok 2013 – mandát pro třístranné rozhovory

Zpráva: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Zpráva o mandátu pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rok 2013

[2012/2016(BUD)]

Rozpočtový výbor



 

21:00–23:00     

 
Společná rozprava - Přizpůsobování právních předpisů Lisabonské smlouvě
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156 • Dohoda o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků mezi EU a Izraelem

Otázka k ústnímu zodpovězení

Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Výbor pro mezinárodní obchod
Výbor pro zahraniční věci
Komise
Dohoda mezi ES a Izraelem - posuzování shody a akceptace průmyslových výrobků (CAA); dodatkový
protokol k Evropsko-středomořské dohodě

[2012/2693(RSP)]

87 À • Přístup k základním bankovním službám

Zpráva: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o přístupu k základním bankovním službám

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Hospodářský a měnový výbor

130 À«««I • Přímé platby zemědělcům

Zpráva: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady
(ES) č. 73/2009, pokud jde o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce 2013

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

101 «««I • Společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce

Zpráva: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých
podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy
podpor pro zemědělce

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

100 «««I • Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova

Zpráva: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova



 
Konec společné rozpravy
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98 «««I • Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé
zemědělské produkty

Zpráva: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví
společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé
zemědělské produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

99 «««I • Financování společné zemědělské politiky

Zpráva: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a ruší nařízení
Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

89 «««I • Ekologická produkce a označování ekologických produktů

Zpráva: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

137 «««I • Systém financování Evropského zemědělského záručního fondu

Zpráva: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování
Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
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