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Procedūru skaidrojums
 

Ja Parlaments nelemj citādi, teksti, kas pieņemti plenārsēdē, tiks nodoti balsošanai šādā kārtībā:
 

1. Trešais lasījums

- Parastā likumdošanas procedūra («««III)
nodoto balsu vairākums kopējās nostājas pieņemšanai

2. Piekrišana

- Piekrišanas procedūra («««)
Parlamenta deputātu vairākums, lai pieņemtu vai noraidītu lēmumu par piekrišanu

3. Otrais lasījums

- Parastā likumdošanas procedūra («««II)
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu Padomes nostāju
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu Padomes nostāju

4. Eiropas Parlamenta Reglaments

- Reglamenta grozījumi
Parlamenta deputātu vairākums grozījumu pieņemšanai
nodoto balsu vairākums lēmuma priekšlikuma pieņemšanai

5. Pirmais lasījums

- Parastā likumdošanas procedūra («««I)
nodoto balsu vairākums likumdošanas priekšlikuma pieņemšanai vai grozīšanai
nodoto balsu vairākums normatīvās rezolūcijas projekta pieņemšanai

6. Piekrišana

- Piekrišanas procedūra («««)
nodoto balsu vairākums, lai pieņemtu vai noraidītu lēmumu par piekrišanu

7. Citas procedūras

- Apspriežu procedūra («)
nodoto balsu vairākums likumdošanas priekšlikuma pieņemšanai vai grozīšanai
nodoto balsu vairākums normatīvās rezolūcijas projekta pieņemšanai

- Citi (paziņojumi, mutiski jautājumi, patstāvīgi ziņojumi, neaizskaramības atcelšana)
 nodoto balsu vairākums rezolūcijas vai lēmuma priekšlikuma pieņemšanai
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09:00 – 11:50     

 

12:00 – 14:00     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

1 1Ceturtdiena, 2012. gada 5. jūlijs

491.927/OJ 491.927/OJ

09:00 – 11:50 Debates

12:00 – 14:00 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 – 16:00 Debates

16:00 – 17:00 Balsošana (pēc iepriekšējām debatēm)

155 • Riodežaneiro augstākā līmeņa sanāksmes (Rio+20) rezultāti (2012. gada 20.-22.
jūnijs)

Komisijas paziņojums

[2012/2692(RSP)]

Balsošana notiks kādā no nākamajām sesijām.

160 • Ar fraktēšanu saistītie draudi attiecībā uz karoga valsts pienākumiem saskaņā ar
CITES konvenciju

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Gabriel Mato Adrover (O-000127/2012 - B7-0120/2012)
Zivsaimniecības komiteja
Komisija
Draudi, ko fraktēšana rada Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku
un augu sugām (CITIES) paredzētajiem kuģa karoga valsts pienākumiem

[2012/2699(RSP)]

135 «««I - Protokols par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

Ziņojums: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

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

Juridiskā komiteja

122 «««I - Eiropas Savienības Civildienesta tiesas aizstājējtiesneši

Ziņojums: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

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

Juridiskā komiteja

66 «««I - Finansiālais atbalsts Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā

Ziņojums: Göran Färm (A7-0150/2012)

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

Budžeta komiteja

157 À - Budžeta grozījuma Nr. 3/2012 projekts — pēc 2011. finanšu gada budžeta izpildes atlikušais
pārpalikums

Ziņojums: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2012. finanšu gada budžeta grozījuma Nr.
3/2012 projektu, III iedaļa — Komisija

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

Budžeta komiteja



 

15:00 – 16:00     
 

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem - ne

vairāk par vienu stundu (Reglamenta 122. pants)

 

16:00 – 17:00     Balsošana (pēc iepriekšējām debatēm)
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158 À - ES politika attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi

Rezolūciju priekšlikumi

B7-0296/2012, RC B7-0373/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012,
B7-0377/2012

[2012/2694(RSP)]

Debates: 12/06/2012

163 À • Vardarbība pret lesbietēm un lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu
tiesības Āfrikā

RC 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 • Vārda brīvība Baltkrievijā, it īpaši Andrzej Poczobut lieta

RC 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 • Piespiedu aborta skandāls Ķīnā

RC 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 • Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu
pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)
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