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Teckenförklaring - förfaranden
 

Såvida inte parlamentet beslutar annorlunda, kommer de behandlade texterna att gå till omröstning i följande ordning:
 

1. Tredje behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««III)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av ett gemensamt förslag

2. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

3. Andra behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««II)
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för avvisning eller ändring av rådets ståndpunkt
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande av rådets ståndpunkt

4. Parlamentets arbetsordning

- Ändringsförslag till arbetsordningen
en majoritet av parlamentets ledamöter krävs för antagande av ändringsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till beslut

5. Första behandlingen

- Ordinarie lagstiftningsförfarande («««I)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

6. Godkännande

- Godkännandeförfarande («««)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande eller förkastande av ett beslut om godkännande

7. Övriga förfaranden

- Samrådsförfarande («)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för godkännande eller ändring av ett lagstiftningsförslag
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till lagstiftningsresolution

- Övrigt (uttalanden, muntliga frågor, initiativbetänkanden, upphävande av immunitet)
en majoritet av de avgivna rösterna krävs för antagande av ett förslag till resolution eller ett förslag till beslut



Onsdagen den 4 juli 2012

 

 

09.00–12.20     PRIORITERADE DEBATTER

 

12.30–14.30     OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

1 1Onsdagen den 4 juli 2012

491.927/OJ 491.927/OJ

09.00–12.20 PRIORITERADE DEBATTER

12.30–14.30 OMRÖSTNING följd av röstförklaringar

15.00–21.00 Debatt

13 • Verksamhetsprogrammet för det cypriotiska ordförandeskapet

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2011/2925(RSP)]

152 À • Förberedelse av kommissionens arbetsprogram 2013

Uttalande av kommissionen

[2012/2688(RSP)]

En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna

101 «««I - Gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare

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

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Artikel 138 i arbetsordningen

100 «««I - Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

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

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Artikel 138 i arbetsordningen

98 «««I - Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för vissa
jordbruksprodukter

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

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Artikel 138 i arbetsordningen

99 «««I - Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

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

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Artikel 138 i arbetsordningen
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89 «««I - Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

Betänkande: Martin Häusling (A7-0215/2011)

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Artikel 138 i arbetsordningen

137 «««I - Systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket

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

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Artikel 138 i arbetsordningen

47 ««« - Avtal EU-Ryssland om bibehållande av åtaganden om handel med tjänster

Rekommendation: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan
Europeiska unionen och Ryska federationens regering om bibehållande av de åtaganden om handel med
tjänster som ingår i det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Ryssland

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

Utskottet för internationell handel

Artikel 138 i arbetsordningen

42 ««« - Avtal EU-Ryssland om handel med delar och komponenter till motorfordon

Rekommendation: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och
Ryska federationens regering om handel med delar och komponenter till motorfordon mellan Europeiska
unionen och Ryska federationen

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

Utskottet för internationell handel

Artikel 138 i arbetsordningen

46 ««« - Avtal EU-Ryssland om Ryska federationens införande eller ökning av exportavgifter på råvaror

Rekommendation: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan
Europeiska unionen och Ryska federationen om införande eller höjning av exporttullar på råvaror

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

Utskottet för internationell handel

Artikel 138 i arbetsordningen

111 ««« - Handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater, Australien, Kanada, Republiken Korea, Förenta staterna, Japan, Marocko, Mexiko,
Nya Zeeland, Singapore och Schweiz

Rekommendation: David Martin (A7-0204/2012)

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

Utskottet för internationell handel

130 À«««I - Direktstöd till jordbrukare

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

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
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41 À - 2013 års budget - Mandat för trepartsmötet

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

[2012/2016(BUD)]

Budgetutskottet

73 À - Strategi för djurskydd och djurs välbefinnande

Betänkande: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

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

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

123 - Inrättandet av en europeisk rättslig ram för skydd av husdjur och herrelösa djur

Resolutionsförslag

B7-0341/2012

[2012/2670(RSP)]

Artikel 202.2

14 À - Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012)

Resolutionsförslag

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

[2011/2923(RSP)]

87 À - Tillgång till grundläggande banktjänster

Betänkande: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

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

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

152 À - Förberedelse av kommissionens arbetsprogram 2013

Resolutionsförslag

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

[2012/2688(RSP)]

66 «««I • Finansiellt stöd till transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet

Betänkande: Göran Färm (A7-0150/2012)

Betänkande om Europaparlamentets och rådet förordning om ändring av beslut nr
1639/2006/EG om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation
(2007–2013 och av förordning (EG) nr 680/2007 om allmänna regler för gemenskapens
finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet

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

Budgetutskottet

I närvaro av EIB:s ordförande Werner Hoyer

162 • Brott mot Schengenbestämmelserna

Uttalanden av rådet och kommissionen

[2012/2700(RSP)]



Gemensam debatt - EU-domstolens stadga

 
Slut på den gemensamma debatten
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122 «««I • Tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol

Betänkande: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om
tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol

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

Utskottet för rättsliga frågor

135 «««I • Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol

Betänkande: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om förslag till
ändringar i stadgan för Europeiska unionens domstol

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

Utskottet för rättsliga frågor

166 • Situationen i Georgien

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2012/2707(RSP)]

167 • Situationen i Syrien

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2012/2708(RSP)]

168 • Situationen i Egypten

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för
utrikes frågor och säkerhetspolitik

[2012/2709(RSP)]
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