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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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09:00 - 12:20     PREDNOSTNE RAZPRAVE

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 12:20 PREDNOSTNE RAZPRAVE

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

15:00 - 21:00 Razprave

13 • Program dejavnosti ciprskega predsedstva Svetu

Izjavi Sveta in Komisije

[2011/2925(RSP)]

152 À • Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013

Izjava Komisije

[2012/2688(RSP)]

Sledijo govorniki političnih skupin

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

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

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

člen 138 Poslovnika

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

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

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

člen 138 Poslovnika

98 «««I - Skupna ureditev kmetijskih trgov in posebne določbe za nekatere kmetijske proizvode

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

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

člen 138 Poslovnika

99 «««I - Financiranje skupne kmetijske politike

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

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

člen 138 Poslovnika
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89 «««I - Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov

Poročilo: Martin Häusling (A7-0215/2011)

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

člen 138 Poslovnika

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

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

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

člen 138 Poslovnika

47 ««« - Sporazum med EU in Rusijo o ohranitvi obveznosti o trgovini s storitvami

Priporočilo: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in
vlado Ruske federacije o ohranitvi obveznosti o trgovini s storitvami iz trenutno veljavnega Sporazuma o
partnerstvu in sodelovanju med EU in Rusijo

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

Odbor za mednarodno trgovino

člen 138 Poslovnika

42 ««« - Sporazum med EU in Rusijo o trgovini z deli in komponentami motornih vozil

Priporočilo: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o
trgovini z deli in komponentami motornih vozil med Evropsko unijo in Rusko federacijo

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

Odbor za mednarodno trgovino

člen 138 Poslovnika

46 ««« - Sporazum med EU in Rusijo o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine s strani Ruske
federacije

Priporočilo: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in
Rusko federacijo o uvedbi ali zvišanju izvoznih dajatev za surovine

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

Odbor za mednarodno trgovino

člen 138 Poslovnika

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)

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

Odbor za mednarodno trgovino

130 À«««I - Neposredna plačila kmetom

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

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
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41 À - Proračun za leto 2013 - Pooblastilo za trialog

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

[2012/2016(BUD)]

Odbor za proračun

73 À - Strategija za zaščito in dobro počutje živali

Poročilo: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

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

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

123 - Določitev pravnega okvira EU za zaščito hišnih in potepuških živali

Predlog resolucije

B7-0341/2012

[2012/2670(RSP)]

Člen 202(2) Poslovnika

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

Predlogi resolucij

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

[2011/2923(RSP)]

87 À - Dostop do osnovnih bančnih storitev

Poročilo: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

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

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

152 À - Priprava delovnega programa Komisije za leto 2013

Predlogi resolucij

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

[2012/2688(RSP)]

66 «««I • Finančna pomoč Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih
omrežij

Poročilo: Göran Färm (A7-0150/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št.
1639/2006/ES o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost
(2007–2013) ter Uredbe (ES) št. 680/2007 o določitvi splošnih pravil za dodelitev
finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij

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

Odbor za proračun

V navzočnosti predsednika EIB Wernerja Hoyerja

162 • Kršitve schengenskih pravil

Izjavi Sveta in Komisije

[2012/2700(RSP)]



Skupna razprava - Statut Sodišča Evropske unije

 
Zaključek skupne razprave
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122 «««I • Začasni sodniki Sodišča za uslužbence Evropske unije

Poročilo: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z začasnimi
sodniki Sodišča za uslužbence Evropske unije

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

Odbor za pravne zadeve

135 «««I • Protokol o Statutu Sodišča Evropske unije

Poročilo: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola o
Statutu Sodišča Evropske unije in Priloge I k temu Statutu

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

Odbor za pravne zadeve

166 • Razmere v Gruziji

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2012/2707(RSP)]

167 • Razmere v Siriji

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2012/2708(RSP)]

168 • Razmere v Egiptu

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2012/2709(RSP)]
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