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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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09:00–11:50     

 

12:00–14:00     HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
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09:00–11:50 Rozpravy

12:00–14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

15:00–16:00 Rozpravy

16:00–17:00 Hlasování (po skončení předchozích rozprav)

155 • Výsledky summitu Rio+20 (20.–22. června 2012)

Prohlášení Komise

[2012/2692(RSP)]

Hlasování se bude konat na příštím dílčím zasedání

160 • Ohrožení odpovědnosti státu vlajky v rámci úmluvy CITES plynoucí z pronajímání
plavidel

Otázka k ústnímu zodpovězení

Gabriel Mato Adrover (O-000127/2012 - B7-0120/2012)
Výbor pro rybolov
Komise
Ohrožení odpovědnosti státu vlajky v rámci úmluvy CITES plynoucí z pronajímání plavidel

[2012/2699(RSP)]

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

Zpráva: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

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

Výbor pro právní záležitosti

122 «««I - Přechodní soudci Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

Zpráva: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

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

Výbor pro právní záležitosti

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

Zpráva: Göran Färm (A7-0150/2012)

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

Rozpočtový výbor

157 À - Návrh opravného rozpočtu č. 3/2012: přebytek rozpočtu na rok 2011

Zpráva: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2012 na rozpočtový rok 2012, oddíl
III – Komise

[11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)]

Rozpočtový výbor



 

15:00–16:00     
 

Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu

(článek 122 jednacího řádu) – Doba trvání: nejvýše 1 hodina

 

16:00–17:00     Hlasování (po skončení předchozích rozprav)
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158 À - Politika EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém

Návrhy usnesení

B7-0296/2012, Společný návrh usnesení B7-0373/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012,
B7-0376/2012, B7-0377/2012

[2012/2694(RSP)]

Rozprava: 12/06/2012

163 À • Násilí vůči lesbickým ženám a práva lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a
transsexuálů v Africe

Společný návrh usnesení B7-0389/2012, B7-0389/2012, B7-0391/2012,
B7-0392/2012, B7-0397/2012, B7-0400/2012, B7-0401/2012

[2012/2701(RSP)]

164 À • Svoboda projevu v Bělorusku, zejména případ Andreje Pačobuta

Společný návrh usnesení B7-0393/2012, B7-0393/2012, B7-0394/2012,
B7-0402/2012, B7-0403/2012, B7-0404/2012, B7-0405/2012

[2012/2702(RSP)]

171 À • Pobouření vyvolané nuceným potratem v Číně

Společný návrh usnesení B7-0388/2012, B7-0388/2012, B7-0390/2012,
B7-0395/2012, B7-0396/2012, B7-0398/2012, B7-0399/2012

[2012/2712(RSP)]

9 • Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního
státu (článek 122 jednacího řádu)
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