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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
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09:00–12:20     PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVY

 

12:30–14:30     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00–12:20 PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVY

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

15:00–21:00 Rozpravy

13 • Program činnosti kyperského předsednictví

Prohlášení Rady a Komise

[2011/2925(RSP)]

152 À • Příprava pracovního programu Komise na rok 2013

Prohlášení Komise

[2012/2688(RSP)]

Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník

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

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

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

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Článek 138 jednacího řádu

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

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

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

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Článek 138 jednacího řádu

98 «««I - Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty

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

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

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Článek 138 jednacího řádu

99 «««I - Financování společné zemědělské politiky

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

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

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Článek 138 jednacího řádu
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89 «««I - Ekologická produkce a označování ekologických produktů

Zpráva: Martin Häusling (A7-0215/2011)

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

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Článek 138 jednacího řádu

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

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

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

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Článek 138 jednacího řádu

47 ««« - Dohoda EU-Rusko o zachování závazků týkajících se obchodu službami

Doporučení: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a
vládou Ruské federace o zachování závazků týkajících se obchodu službami obsažených ve stávající dohodě
o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskem

[16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

Článek 138 jednacího řádu

42 ««« - Dohoda EU-Rusko o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel

Doporučení: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o
obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel mezi Evropskou unií a Ruskou federací

[16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

Článek 138 jednacího řádu

46 ««« - Dohoda EU-Rusko o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny ze strany Ruské federace

Doporučení: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a
Ruskou federací o zavedení nebo zvýšení vývozních cel na suroviny

[16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)]

Výbor pro mezinárodní obchod

Článek 138 jednacího řádu

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)

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

Výbor pro mezinárodní obchod

130 À«««I - Přímé platby zemědělcům

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

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

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova



 

15:00–21:00     
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41 À - Rozpočet na rok 2013 – mandát pro třístranné rozhovory

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

[2012/2016(BUD)]

Rozpočtový výbor

73 À - Strategie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat

Zpráva: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

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

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

123 - Vytvoření právního rámce EU na ochranu zvířat v zájmových chovech a toulavých zvířat

Návrh usnesení

B7-0341/2012

[2012/2670(RSP)]

Čl. 202 odst. 2 jednacího řádu

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

Návrhy usnesení

B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012

[2011/2923(RSP)]

87 À - Přístup k základním bankovním službám

Zpráva: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

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

Hospodářský a měnový výbor

152 À - Příprava pracovního programu Komise na rok 2013

Návrhy usnesení

B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012

[2012/2688(RSP)]

66 «««I • Finanční pomoc v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí

Zpráva: Göran Färm (A7-0150/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č.
1639/2006/ES, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace
(2007–2013), a nařízení (ES) č. 680/2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro
poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a
energetických sítí

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Rozpočtový výbor

Za přítomnosti Wernera Hoyera, prezidenta EIB

162 • Porušování schengenských pravidel

Prohlášení Rady a Komise

[2012/2700(RSP)]



Společná rozprava - Statut Soudního dvora EU

 
Konec společné rozpravy
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122 «««I • Přechodní soudci Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

Zpráva: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přechodných soudcích
Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Výbor pro právní záležitosti

135 «««I • Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie

Zpráva: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol o
statutu Soudního dvora Evropské unie a příloha I k tomuto protokolu

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Výbor pro právní záležitosti

166 • Situace v Gruzii

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2012/2707(RSP)]

167 • Situace v Sýrii

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2012/2708(RSP)]

168 • Situace v Egyptě

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku

[2012/2709(RSP)]
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