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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 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 16:00 Razprave

16:00 - 17:00 Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)

155 • Izid vrha Rio+20 (20.-22. junij 2012)

Izjava Komisije

[2012/2692(RSP)]

Glasovanje bo na enem od prihodnjih delnih zasedanj:

160 • Grožnja, ki jo predstavlja zakup za odgovornost države zastave v okviru konvencije
CITES

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Gabriel Mato Adrover (O-000127/2012 - B7-0120/2012)
Odbor za ribištvo
Komisija
Grožnja, ki jo predstavlja zakup za odgovornost države zastave v okviru konvencije CITES

[2012/2699(RSP)]

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

Poročilo: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

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

Odbor za pravne zadeve

122 «««I - Začasni sodniki Sodišča za uslužbence Evropske unije

Poročilo: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

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

Odbor za pravne zadeve

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

Poročilo: Göran Färm (A7-0150/2012)

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

Odbor za proračun

157 À - Predlog spremembe proračuna št. 3 /2012: presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2011

Poročilo: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2012 za proračunsko leto
2012, Oddelek III – Komisija

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

Odbor za proračun



 

15:00 - 16:00     
 

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

- največ 1 uro (člen 122 poslovnika EP)

 

16:00 - 17:00     Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)
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158 À - Politika EU o Zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu

Predlogi resolucij

B7-0296/2012, skupna resolucija B7-0373/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012,
B7-0376/2012, B7-0377/2012

[2012/2694(RSP)]

Razprava: 12/06/2012

163 À • Nasilje nad lezbijkami ter pravice lezbijk, gejev, biseksualcev in
transseksualcev v Afriki

skupna resolucija 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 izražanja v Belorusiji, zlasti zadeva Andrzeja Poczobuta

skupna resolucija 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 • Škandal s prisilnim splavom na Kitajskem

skupna resolucija 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 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 122 poslovnika EP)
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