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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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09:00 - 12:20     DEBATTEN VAN PRIORITAIR BELANG

 

12:30 - 14:30     STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
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09:00 - 12:20 DEBATTEN VAN PRIORITAIR BELANG

12:30 - 14:30 STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen

15:00 - 21:00 Debatten

13 • Activiteitenprogramma van het Cypriotische voorzitterschap van de Raad

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2011/2925(RSP)]

152 À • Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2013

Verklaring van de Commissie

[2012/2688(RSP)]

Gevolgd door één sprekersronde fracties

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

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

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Artikel 138 van het Reglement

100 «««I - Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

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

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Artikel 138 van het Reglement

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

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

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Artikel 138 van het Reglement

99 «««I - Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

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

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Artikel 138 van het Reglement
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89 «««I - Bbiologische productie en etikettering van biologische producten

Verslag: Martin Häusling (A7-0215/2011)

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Artikel 138 van het Reglement

137 «««I - Financieringsregeling van het Europees Landbouwgarantiefonds

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

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Artikel 138 van het Reglement

47 ««« - Overeenkomst EU-Rusland met betrekking tot de handhaving van verbintenissen inzake de handel in
diensten

Aanbeveling: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de
vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie met
betrekking tot de handhaving van in de huidige Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de
EU en Rusland opgenomen verbintenissen inzake de handel in diensten

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

Commissie internationale handel

Artikel 138 van het Reglement

42 ««« - Overeenkomst EU-Rusland over de handel in delen en onderdelen van motorvoertuigen

Aanbeveling: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting namens de Europese Unie van de
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie over de handel in delen
en onderdelen van motorvoertuigen tussen de Europese Unie en de Russische Federatie

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

Commissie internationale handel

Artikel 138 van het Reglement

46 ««« - Overeenkomst EU-Rusland betreffende de invoering of verhoging van uitvoerrechten op grondstoffen
door de Russische Federatie

Aanbeveling: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een
briefwisseling tussen de Europese Unie en de Russische Federatie betreffende de invoering of verhoging van
uitvoerrechten op grondstoffen

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

Commissie internationale handel

Artikel 138 van het Reglement

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)

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

Commissie internationale handel

130 À«««I - Rechtstreekse betalingen aan landbouwers

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

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
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3 3Woensdag 4 juli 2012

491.927/OJ 491.927/OJ

41 À - Begroting 2013 - mandaat voor de trialoog

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

[2012/2016(BUD)]

Begrotingscommissie

73 À - Strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren

Verslag: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

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

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

123 - Invoering van een communautair juridisch kader ter bescherming van huis- en zwerfdieren

Ontwerpresolutie

B7-0341/2012

[2012/2670(RSP)]

Artikel 202, lid 2, van het Reglement

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

Ontwerpresoluties

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

[2011/2923(RSP)]

87 À - Toegang tot basisbankdiensten

Verslag: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

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

Commissie economische en monetaire zaken

152 À - Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2013

Ontwerpresoluties

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

[2012/2688(RSP)]

66 «««I • Financiële bijstand op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en
energie

Verslag: Göran Färm (A7-0150/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Besluit nr. 1639/2006/EG tot vaststelling van een kaderprogramma voor
concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) en van Verordening (EG) nr. 680/2007
tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de
Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie

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

Begrotingscommissie

In aanwezigheid van Werner Hoyer, president van de EIB

162 • Overtredingen van de Schengenvoorschriften

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2012/2700(RSP)]



Gecombineerde behandeling - Statuut van het Hof van Justitie van de EU

 
Einde van de gecombineerde behandeling
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122 «««I • Rechters-plaatsvervangers van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de
Europese Unie

Verslag: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Verslag over het ontwerp voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad over de rechters-plaatsvervangers van het Gerecht voor ambtenarenzaken van
de Europese Unie

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

Commissie juridische zaken

135 «««I • Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Verslag: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad tot
wijziging van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en bijlage I
daarvan

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

Commissie juridische zaken

166 • De situatie in Georgië

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2012/2707(RSP)]

167 • De situatie in Syrië

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2012/2708(RSP)]

168 • De situatie in Egypte

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2012/2709(RSP)]
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