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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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08.30 – 11.50 h     

 

12.00 – 14.00 h     HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
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08.30 – 11.50 h Rozpravy

12.00 – 14.00 h HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania

15.00 – 16.00 h Rozpravy

16.00 – 17.00 h Hlasovanie (po skončení predchádzajúcich rozpráv)

128 • Pravidlo jednej príručnej batožiny, ktorého uplatňovanie vyžadujú niektoré letecké
spoločnosti

Otázka na ústne zodpovedanie

Brian Simpson (O-000220/2012 - B7-0103/2013)
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Komisia
Pravidlo jednej príručnej batožiny, ktorého uplatňovanie vyžadujú niektoré letecké spoločnosti

[2012/2931(RSP)]

115 À • Nariadenie o povinnom označovaní pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích
krajín

Otázka na ústne zodpovedanie

Vital Moreira, Cristiana Muscardini (O-000217/2012 - B7-0552/2012)
Výbor pre medzinárodný obchod
Komisia
Nariadenie o povinnom označovaní pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín

[2012/2923(RSP)]

116 À • Súčasný stav obchodných vzťahov EÚ – Mercosur

Otázka na ústne zodpovedanie

Vital Moreira (O-000218/2012 - B7-0553/2012)
Výbor pre medzinárodný obchod
Komisia
Aktuálny stav obchodných rokovaní so združením Mercosur

[2012/2924(RSP)]

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

Návrhy uznesení

B7-0006/2013

[2012/2850(RSP)]

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

Odporúčanie: Mario Mauro (A7-0411/2012)

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

Výbor pre zahraničné veci



 

15.00 – 16.00 h     
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135 À - Vykonávanie dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a
štátmi východnej a južnej Afriky vzhľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe

Návrhy uznesení

B7-0025/2013, B7-0026/2013, B7-0027/2013

[2013/2515(RSP)]

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)

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

Výbor pre medzinárodný obchod

105 À - Modernizácia štátnej pomoci

Návrhy uznesení

B7-0024/2013

[2012/2920(RSP)]

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

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B7-0004/2013, B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013,
B7-0021/2013, B7-0022/2013

[2012/2908(RSP)]

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

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B7-0534/2012, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012,
B7-0011/2013, B7-0012/2013

[2012/2890(RSP)]

115 À - Nariadenie o povinnom označovaní pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B7-0013/2013, B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013, B7-0016/2013

[2012/2923(RSP)]

116 À - Súčasný stav obchodných vzťahov EÚ – Mercosur

Návrhy uznesení

Spoločný návrh uznesenia B7-0008/2013, B7-0008/2013, B7-0009/2013, B7-0017/2013, B7-0018/2013,
B7-0019/2013

[2012/2924(RSP)]



Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov

právneho štátu – celkové trvanie maximálne 60 minút (článok 122)

 

16.00 – 17.00 h     Hlasovanie (po skončení predchádzajúcich rozpráv)

3 3štvrtok 17. januára 2013

500.369/OJ 500.369/OJ

132 À • Násilie na ženách v Indii

Spoločný návrh uznesenia B7-0028/2013, B7-0028/2013, B7-0033/2013,
B7-0034/2013, B7-0035/2013, B7-0036/2013, B7-0037/2013

[2013/2512(RSP)]

133 À • Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne

Spoločný návrh uznesenia B7-0029/2013, B7-0029/2013, B7-0030/2013,
B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013, B7-0042/2013

[2013/2513(RSP)]

134 À • Situácia v Stredoafrickej republike

Spoločný návrh uznesenia B7-0031/2013, B7-0031/2013, B7-0032/2013,
B7-0041/2013, B7-0043/2013, B7-0044/2013, B7-0045/2013

[2013/2514(RSP)]

9 • Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a
princípov právneho štátu (článok 122)
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