
16/01/13 500.369/OJ

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT

2009 2014

Dokument zo schôdze

PROGRAM ROKOVANIA

streda 16. 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 – 11.50 h     PREDNOSTNÁ ROZPRAVA

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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09.00 – 11.50 h PREDNOSTNÁ ROZPRAVA

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 23.00 h Rozpravy

12 • Program činností írskeho predsedníctva

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2012/2727(RSP)]

85 À - Úprava kalendára schôdzí Parlamentu – 2013

[2012/2849(RSO)]

26 «««I - Klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných prípravkov

Správa: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných
prípravkov (prepracované znenie)

[COM(2012)0008 - C7-0021/2012 - 2012/0007(COD)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Článok 138

81 «««I - Trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori

Správa: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES)
č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v
Stredozemnom mori

[COM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD)]

Výbor pre rybné hospodárstvo

Článok 138

83 ««« - Uzavretie doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku
Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti

Odporúčanie: Matthias Groote (A7-0429/2012)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o
zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti v mene Európskej
únie

[13582/2012 - C7-0323/2012 - 2012/0120(NLE)]

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Článok 138

82 - Verejné financie v HMÚ – 2011 a 2012

Správa: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

[2011/2274(INI)]

Výbor pre hospodárske a menové veci

Článok 138
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67 À«««I - Ratingové agentúry

Správa: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

[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)

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

Výbor pre hospodárske a menové veci

24 À«««I - Viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori

Správa: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES)
č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom
mori a rybolov využívajúci tieto populácie

[COM(2012)0155 - C7-0090/2012 - 2012/0077(COD)]

Výbor pre rybné hospodárstvo

96 «««I - Zachovanie zdrojov rybolovu

Správa: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES)
č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských
organizmov a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1288/2009

[COM(2012)0298 - C7-0156/2012 - 2012/0158(COD)]

Výbor pre rybné hospodárstvo

Rozprava : 21/11/2012

Záverečné hlasovanie

49 À - Zmena rokovacieho poriadku Parlamentu týkajúca sa prednostného poradia podpredsedov zvolených
aklamáciou

Správa: Carlo Casini (A7-0412/2012)

Správa o zmene článku 15 ods. 2 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúceho sa
prednostného poradia podpredsedov zvolených aklamáciou

[2012/2020(REG)]

Výbor pre ústavné veci

109 À - Záruka pre mladých ľudí

Návrhy uznesení

B7-0007/2013

[2012/2901(RSP)]

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

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

[2012/2099(INI)]

Výbor pre regionálny rozvoj

Článok 48 ods. 2



 

15.00 – 23.00 h     

 
Spoločná rozprava - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom

 
Koniec spoločnej rozpravy
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69 À - Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov

Správa: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

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

Výbor pre hospodárske a menové veci

Článok 48 ods. 2

131 • Situácia v Sýrii

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

[2013/2511(RSP)]

Následne kolo vystúpení rečníkov z politických skupín

71 ««« • Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom

Odporúčanie: Mario Mauro (A7-0411/2012)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve a
spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou
republikou na strane druhej

[10209/2012 - C7-0189/2012 - 2010/0310(NLE)]

Výbor pre zahraničné veci

72 À • Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom

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

[2012/2850(RSP)]

95 À • Nedávne prípady úmrtia pri požiaroch v textilných fabrikách, najmä v Bangladéši

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2012/2908(RSP)]

130 • Korupcia, zneužívanie finančných prostriedkov EÚ a vplyv na politické
rozhodovacie procesy

Vyhlásenia Rady a Komisie

[2013/2510(RSP)]

93 À • Odporúčania hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní týkajúce
sa Blízkeho východu bez zbraní hromadného ničenia

[2012/2890(RSP)]



Spoločná rozprava - Dohoda o hospodárskom partnerstve so štátmi východnej a

južnej Afriky

 
Koniec spoločnej rozpravy
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75 ««« • Dočasná dohoda, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom
partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a ES

Odporúčanie: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dočasnej dohody, ktorou sa
ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a
južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi
na druhej strane

[11699/2012 - C7-0193/2012 - 2008/0251(NLE)]

Výbor pre medzinárodný obchod

135 À • Vykonávanie dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym
spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky vzhľadom na súčasnú
situáciu v Zimbabwe

Vyhlásenie Komisie

[2013/2515(RSP)]

106 • Modernizácia Colného kódexu a zavedenie zoznamu nepreferenčných pravidiel
pôvodu

Otázky na ústne zodpovedanie

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab, Daniel Caspary (O-000208/2012 - B7-0101/2013)
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
Komisia
Modernizácia Colného kódexu a zavedenie zoznamu nepreferenčných pravidiel pôvodu

Silvana Koch-Mehrin (O-000001/2013 - B7-0105/2013)
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Komisia
Modernizácia Colného kódexu a zavedenie zoznamu nepreferenčných pravidiel pôvodu

[2012/2921(RSP)]
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