
15/01/13 500.369/OJ

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT

2009 2014

Dokument zo schôdze

PROGRAM ROKOVANIA

utorok 15. januára 2013



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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09.00 – 10.20 h     

 

10.20 – 11.50 h     

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 10.20 h Rozpravy

10.20 – 11.50 h Hodina otázok

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.30 h Rozpravy

16.30 – 23.00 h Rozpravy

11 • Hodnotenie cyperského predsedníctva

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2012/2728(RSP)]

54 • Hodina otázok (pre Komisiu)

Inovácie, výskum a vývoj, najmä v rámci programu Horizont 2020
Komisárky: Neelie KROES, Máire GEOGHEGAN-QUINN, Androulla VASSILIOU

46 - Obnova rozvoja miest ako prínos k hospodárskemu rastu

Správa: Andrea Cozzolino (A7-0406/2012)

[2011/2311(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

Článok 138

65 - Úloha územného rozvoja v politike súdržnosti

Správa: Derek Vaughan (A7-0421/2012)

[2011/2312(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

Článok 138

66 - Fond solidarity Európskej únie – vykonávanie a uplatňovanie

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

[2012/2075(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

Článok 138

88 - Správne právo procesné

Správa: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

[2012/2024(INI)]

Výbor pre právne veci

Článok 138



 

15.00 – 16.30 h     

 

16.30 – 23.00 h     

 
Spoločná rozprava - Ratingové agentúry 
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86 À - Informovanie pracovníkov a konzultácie s nimi, predvídanie a riadenie reštrukturalizácie

Správa: Alejandro Cercas (A7-0390/2012)

[2012/2061(INI)]

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Článok 42

39 À - Stratégia EÚ pre Africký roh

Správa: Charles Tannock (A7-0408/2012)

[2012/2026(INI)]

Výbor pre zahraničné veci

Článok 48 ods. 2

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

Správa: Catherine Grèze (A7-0423/2012)

[2012/2135(INI)]

Výbor pre rozvoj

Článok 48 ods. 2

97 • Rozprava o budúcnosti Európskej únie – vyhlásenie rakúskeho spolkového
kancelára Wernera Faymanna

[2012/2915(RSP)]

136 • Situácia v Mali

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a
bezpečnostnú politiku

[2013/2520(RSP)]

67 À«««I • Ratingové agentúry

Správa: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

[COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

68 À«««I • Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov
(PKIPCP) a správcovia alternatívnych investičných fondov

Správa: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych
opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných
cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych
investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy

[COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD)]

Výbor pre hospodárske a menové veci



Koniec spoločnej rozpravy
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69 À • Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov

Správa: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

Správa o uskutočniteľnosti zavedenia stabilizačných dlhopisov

[COM(2011)0818 - 2012/2028(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

82 • Verejné financie v HMÚ – 2011 a 2012

Správa: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

Správa o verejných financiách v HMÚ – 2011 a 2012

[2011/2274(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

105 À • Modernizácia štátnej pomoci

Otázka na ústne zodpovedanie

Sharon Bowles (O-000213/2012 - B7-0102/2013)
Výbor pre hospodárske a menové veci
Komisia
Modernizácia štátnej pomoci

[2012/2920(RSP)]

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok

129 • Maximálne prípustné rozmery a hmotnosti určitých cestných vozidiel

Otázka na ústne zodpovedanie

Brian Simpson (O-000221/2012 - B7-0104/2013)
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Komisia
Preskúmanie smernice 96/53/ES o maximálnych prípustných rozmeroch a hmotnosti určitých cestných
vozidiel

[2012/2928(RSP)]
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