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Vysvetlivky
 

Ak Parlament nerozhodne inak, o prerokovaných textoch sa hlasuje v tomto poradí:
 

1. Tretie čítanie

- Riadny legislatívny postup («««III)
väčšina odovzdaných hlasov na schválenie spoločného textu

2. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu všetkých poslancov Parlamentu na prijatie alebo zamietnutie rozhodnutia, ktorým sa udeľuje
súhlas

3. Druhé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««II)
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na zamietnutie alebo zmenu a doplnenie pozície Rady; väčšina odovzdaných hlasov
na schválenie pozície Rady

4. Rokovací poriadok

- Zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku
väčšina všetkých poslancov Parlamentu na prijatie zmien a doplnení
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu rozhodnutia

5. Prvé čítanie

- Riadny legislatívny postup («««I)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

6. Súhlas

- Postup súhlasu («««)
keď zmluvy vyžadujú väčšinu odovzdaných hlasov na prijatie alebo zamietnutie  rozhodnutia, ktorým sa udeľuje súhlas

7. Iné postupy

- Konzultačný postup («)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie alebo zmenu a doplnenie legislatívneho návrhu
väčšina odovzdaných  hlasov na prijatie návrhu legislatívneho uznesenia

- Iné (vyhlásenia, otázky na ústne zodpovedanie, iniciatívne správy, zbavenie imunity)
väčšina odovzdaných hlasov na prijatie návrhu uznesenia alebo návrhu rozhodnutia
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17.00 – 23.00 h Rozpravy

1 • Pokračovanie schôdze a program práce

86 À • Informovanie pracovníkov a konzultácie s nimi, predvídanie a riadenie
reštrukturalizácie

Správa: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

Správa s odporúčaniami Komisii o informovaní pracovníkov a konzultáciách s nimi,
predvídaní a riadení reštrukturalizácie

[2012/2061(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

109 À • Záruka pre mladých ľudí

Otázka na ústne zodpovedanie

Pervenche Berès (O-000219/2012 - B7-0554/2012)
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Komisia
Záruka pre mládež

[2012/2901(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční v stredu

46 • Obnova rozvoja miest ako prínos k hospodárskemu rastu

Správa: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

Správa o obnove rozvoja miest ako prínose k hospodárskemu rastu v rámci politiky
súdržnosti EÚ

[2011/2311(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

65 • Úloha územného rozvoja v politike súdržnosti

Správa: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

Správa o optimalizácii úlohy územného rozvoja v politike súdržnosti

[2011/2312(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

79 À • Úloha politiky súdržnosti EÚ pri realizácii novej európskej energetickej
politiky

Správa: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

Správa o úlohe politiky súdržnosti EÚ a jej subjektov pri realizácii novej európskej
energetickej politiky

[2012/2099(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

Hlasovanie sa uskutoční v stredu



 
Koniec spoločnej rozpravy

 

Krátka prezentácia týchto správ:
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66 • Fond solidarity Európskej únie – vykonávanie a uplatňovanie

Správa: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0398/2012)

Správa o Fonde solidarity Európskej únie, jeho vykonávaní a uplatňovaní

[2012/2075(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

88 • Správne právo procesné

Správa: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o správnom práve procesnom Európskej únie

[2012/2024(INI)]

Výbor pre právne veci

2 • Jednominútové vystúpenia (článok 150)

39 À • Stratégia EÚ pre Africký roh

Správa: Charles Tannock (A7-0408/2012)

Správa o stratégii EÚ pre Africký roh

[2012/2026(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

47 À • Rozvojové aspekty práv duševného vlastníctva v súvislosti s genetickými
zdrojmi

Správa: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

Správa o rozvojových aspektoch práv duševného vlastníctva v súvislosti s
genetickými zdrojmi: vplyv na znižovanie chudoby v rozvojových krajinách

[2012/2135(INI)]

Výbor pre rozvoj
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