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Tekens voor de procedures
 

Tenzij het Parlement anders beslist, worden de behandelde teksten in onderstaande volgorde in stemming gebracht:
 

1. Derde lezing

- Gewone wetgevingsprocedure («««III)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van de gemeenschappelijke ontwerptekst

2. Goedkeuring

- Goedkeuringsprocedure («««)
wanneer op basis van de verdragen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is om het goedkeuringsbesluit aan te
nemen of te verwerpen

3. Tweede lezing

- Gewone wetgevingsprocedure («««II)
meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping of amendering van het standpunt van de Raad; meerderheid
van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring van het standpunt van de Raad

4. Reglement van het Europees Parlement

- Wijzigingen van het Reglement
meerderheid van de leden van het Parlement voor de aanneming van de wijzigingen
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van het ontwerpbesluit

5. Eerste lezing

- Gewone wetgevingsprocedure («««I)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor goedkeuring of amendering van het wetgevingsvoorstel
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpwetgevingsresolutie

6. Goedkeuring

- Goedkeuringsprocedure («««)
wanneer op basis van de verdragen de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is om het goedkeuringsbesluit aan te
nemen of te verwerpen

7. Andere procedures

- Raadplegingsprocedure («)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring of amendering van het wetgevingsvoorstel
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpwetgevingsresolutie

- Overige (verklaringen, mondelinge vragen, initiatiefverslagen, opheffing van de immuniteit)
meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de aanneming van de ontwerpresolutie of het ontwerpbesluit
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08:30 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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08:30 - 12:20 Debatten

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 20:00 Debatten

21:00 - 23:00 Debatten

12 • Evaluatie van het Deense voorzitterschap

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2011/2924(RSP)]

14 À • Conclusies van de Europese Raad (28-29 juni 2012)

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2011/2923(RSP)]

De stemming vindt woensdag plaats

170 • Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de invoering van een
Europees sociaal keurmerk

Artikel 124 van het Reglement

133 «««I - Verzekering en herverzekering (Solvabiliteit II)

Verslag: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) wat de omzettings- en toepassingsdatum ervan en de datum van
intrekking van bepaalde richtlijnen betreft

[2012/0110(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

artikel 46, lid 1, van het Reglement

105 « - Associatie van de LGO met de Europese Gemeenschap

Verslag: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2001/822/EG van de Raad
betreffende de associatie van de LGO met de Europese Gemeenschap

[2012/0024(CNS)]

Commissie ontwikkelingssamenwerking

59 - Ontwikkeling van de macroregionale strategieën van de EU: huidige praktijk en vooruitzichten,
vooral in het Middellandse Zeegebied

Verslag: François Alfonsi (A7-0219/2012)

[2011/2179(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling



 

15:00 - 20:00     
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104 À«««II - Eén Europese spoorwegruimte

Aanbeveling voor de tweede lezing: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

[2010/0253(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

93 À«««I - Controleapparaat in het wegvervoer

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

[2011/0196(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

132 À«««I - Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane

Verslag: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

[2011/0137(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

18 À - Uitvoering van de EU-waterwetgeving

Verslag: Richard Seeber (A7-0192/2012)

[2011/2297(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

97 À - eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers

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

[2012/2056(INI)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie vervoer en toerisme

Artikel 51 van het Reglement

62 À - Aantrekkelijkheid van investeren in Europa

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

[2011/2288(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken

90 À - Handelsaspecten van het Oostelijk Partnerschap

Verslag: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

[2011/2306(INI)]

Commissie internationale handel

111 ««« • Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese
Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, Mexico,
Marokko, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland en de VS

Aanbeveling: David Martin (A7-0204/2012)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de
Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en
haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Mexicaanse
Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse
Bondsstaat en de Verenigde Staten van Amerika

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

Commissie internationale handel



 

21:00 - 23:00     

 
Gecombineerde behandeling - Aanpassing aan het Verdrag van Lissabon
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41 À • Begroting 2013 - mandaat voor de trialoog

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

Verslag over het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2013

[2012/2016(BUD)]

Begrotingscommissie

156 • Overeenkomst EU-Israël inzake conformiteitsbeoordeling en aanvaarding van
industrieproducten

Mondelinge vraag

Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Commissie internationale handel
Commissie buitenlandse zaken
Commissie
Overeenkomst EG-Israël - Overeenstemmingsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten (CAA),
aanvullend protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst

[2012/2693(RSP)]

87 À • Toegang tot basisbankdiensten

Verslag: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de toegang tot
basisbankdiensten

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

Commissie economische en monetaire zaken

130 À«««I • Rechtstreekse betalingen aan landbouwers

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

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de toepassing van
de rechtstreekse betalingen aan landbouwers voor 2013

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

101 «««I • Gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse
steunverlening aan landbouwers

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

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling
van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse
steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling



 
Einde van de gecombineerde behandeling
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100 «««I • Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling

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

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun
voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

98 «««I • Gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke
bepalingen voor een aantal landbouwproducten

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

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en
specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-
verordening")

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

99 «««I • Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

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

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de
financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de
Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 van de Raad

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

89 «««I • Bbiologische productie en etikettering van biologische producten

Verslag: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de
biologische productie en de etikettering van biologische producten.

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

137 «««I • Financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds

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

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 485/2008 van de Raad inzake de door
de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de
financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
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