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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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08:30 - 12:20 Razprave

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 20:00 Razprave

21:00 - 23:00 Razprave

12 • Pregled danskega predsedstva

Izjavi Sveta in Komisije

[2011/2924(RSP)]

14 À • Sklepi zasedanja Evropskega sveta (28. - 29. junij 2012)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2011/2923(RSP)]

Glasovanje bo v sredo

170 • Zahteva za posvetovanje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vzpostavitvi evropske socialne
oznake

člen 124 Poslovnika

133 «««I - Zavarovanje in pozavarovanje (Solventnost II)

Poročilo: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/138/ES o
začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) glede datumov
za prenos in uporabo ter datuma za razveljavitev nekaterih direktiv

[2012/0110(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

člen 46(1) Poslovnika

105 « - Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti

Poročilo: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2001/822/ES o pridružitvi čezmorskih držav in
ozemelj Evropski skupnosti

[2012/0024(CNS)]

Odbor za razvoj

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

Poročilo: François Alfonsi (A7-0219/2012)

[2011/2179(INI)]

Odbor za regionalni razvoj



 

15:00 - 20:00     
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104 À«««II - Enotno evropsko železniško območje

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

[2010/0253(COD)]

Odbor za promet in turizem

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

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

[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)

[2011/0137(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

18 À - Izvajanje zakonodaje EU o vodah

Poročilo: Richard Seeber (A7-0192/2012)

[2011/2297(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

97 À - eCall: nova storitev 112 za državljane

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

[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)

[2011/2288(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

90 À - Trgovinski vidiki vzhodnega partnerstva

Poročilo: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

[2011/2306(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

111 ««« • Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju med Evropsko unijo in njenimi
državami članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Mehiko,
Marokom, Novo Zelandijo, Singapurjem, Švico in Združenimi državami Amerike

Priporočilo: David Martin (A7-0204/2012)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Trgovinskega sporazuma za boj proti
ponarejanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado,
Japonsko, Republiko Korejo, Združenimi mehiškimi državami, Kraljevino Maroko, Novo
Zelandijo, Republiko Singapur, Švicarsko konfederacijo in Združenimi državami Amerike

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

Odbor za mednarodno trgovino



 

21:00 - 23:00     
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41 À • Proračun za leto 2013 - Pooblastilo za trialog

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

Poročilo o pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2013

[2012/2016(BUD)]

Odbor za proračun

156 • Sporazum med EU in Izraelom o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju
industrijskih izdelkov

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Odbor za mednarodno trgovino
Odbor za zunanje zadeve
Komisija
Sporazum med EU in Izraelom o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov; dodatni
protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu

[2012/2693(RSP)]

87 À • Dostop do osnovnih bančnih storitev

Poročilo: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Poročilo s priporočili Komisiji o dostopu do osnovnih bančnih storitev

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

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

130 À«««I • Neposredna plačila kmetom

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

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta
(ES) št. 73/2009 v zvezi z uporabo neposrednih plačil kmetom za leto 2013

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

101 «««I • Skupna pravila za sheme neposrednih podpor za kmete

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

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v
okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

100 «««I • Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja

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

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja



 
Zaključek skupne razprave
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98 «««I • Skupna ureditev kmetijskih trgov in posebne določbe za nekatere kmetijske
proizvode

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

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne
ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(„Uredba o enotni SUT“)

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

99 «««I • Financiranje skupne kmetijske politike

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

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe
Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi
uredb Sveta (ES) št. 165/94 in (ES) št. 78/2008

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

89 «««I • Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov

Poročilo: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

137 «««I • Sistem financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada

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

Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 485/2008 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
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