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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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Ponedeljek, 12. september 2011 1

17:00 - 23:00 1

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela 1

Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 2006  - Priporočilo: Vital Moreira (A7-0280/2011) 1

Potekajoča pogajanja o Dohi - Izjava Komisije 1

Enominutni govori (člen 150 poslovnika EP) 1

Kratke predstavitve naslednjih poročil: 1

Revizijska politika: kaj smo se naučili iz krize  - Poročilo: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011) 1

Nova trgovinska politika za Evropo v okviru strategije EU 2020  - Poročilo: Daniel Caspary
(A7-0255/2011) 1

Upravljanje ribištva v Črnem morju danes in v prihodnje  - Poročilo: Iliana Malinova Iotova
(A7-0236/2011) 1

Varnost pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju  - Poročilo: Vicky Ford (A7-0290/2011) 2

Žensko podjetništvo v malih in srednjih podjetjih  - Poročilo: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011) 2

Razmere žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti  - Poročilo: Edit Bauer (A7-0291/2011) 2

Infrastruktura jezov v državah v razvoju  - Poročilo: Nirj Deva (A7-0213/2011) 2

Učinkovita strategija o surovinah za Evropo  - Poročilo: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011) 2

Politika EU za boj proti terorizmu: glavni dosežki in izzivi za prihodnost  - Poročilo: Sophia in 't Veld
(A7-0286/2011) 2

Torek, 13. september 2011 3

09:00 - 11:20 3

(morebiti) Glasovanja o zahtevah za nujni postopek (člen 142 poslovnika EP) 3

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije
(FRONTEX)  - Poročilo: Simon Busuttil (A7-0278/2011) 3

Direktiva o mediaciji v državah članicah, njen vpliv na mediacijo in sprejetje s strani sodišč  - Poročilo:
Arlene McCarthy (A7-0275/2011) 3

11:30 - 12:00 GLASOVANJA 3

Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa  - Poročilo: Bernhard Rapkay 3

Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa  - Poročilo: Bernhard Rapkay 3

Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa  - Poročilo: Bernhard Rapkay 4

Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa  - Poročilo: Bernhard Rapkay 4

Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa  - Poročilo: Bernhard Rapkay 4

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hans-Petru Martinu  - Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011) 4

Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo  - Poročilo: Vital
Moreira (A7-0256/2011) 4

Zastareli akti Sveta s področja skupne kmetijske politike  - Poročilo: Paolo De Castro (A7-0252/2011) 4

Prostovoljna modulacija neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike  - Poročilo: Britta Reimers
(A7-0203/2011) 4

Uradno podprti izvozni krediti  - Poročilo: Yannick Jadot (A7-0364/2010) 5

Blago in tehnologija z dvojno rabo  - Poročilo: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011) 5

Sporazum med Evropsko unijo in Švico o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske
proizvode in živila  - Priporočilo: Béla Glattfelder (A7-0247/2011) 5

Razveljavitev določenih zastarelih aktov Sveta  - Poročilo: Vital Moreira (A7-0257/2011) 5

Sporazum med Evropsko unijo in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode  -
Priporočilo: Helmut Scholz (A7-0276/2011) 5

Razširitev Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi
proizvodi na Kneževino Lihtenštajn  - Priporočilo: Béla Glattfelder (A7-0248/2011) 5
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Razveljavitev Uredbe (EGS) št. 429/73 in Uredbe (ES) št. 215/2000  - Poročilo: Vital Moreira
(A7-0250/2011) 6

Konvencija o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu  -
Priporočilo: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011) 6

Sporazum med Evropsko unijo in Brazilijo o varnosti v civilnem letalstvu  - Priporočilo: Silvia-Adriana
Ţicău (A7-0259/2011) 6

Sporazum med EU ter Islandijo in Norveško o postopkih predaje med državami članicami EU ter Islandijo in
Norveško  - Poročilo: Rui Tavares (A7-0268/2011) 6

Skupno podjetje za gorivne celice in vodik  - Poročilo: Herbert Reul (A7-0261/2011) 6

Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje  - Poročilo: Sajjad Karim (A7-0272/2011) 6

Identifikacija in registracija ovc in koz  - Poročilo: Sajjad Karim 6

Besedila, o katerih je razprava zaključena 6

12:00 - 12:30 Slavnostna seja 7

Nagovor poljskega predsednika Bronisława Komorowskega 7

12:30 - 14:00 Nadaljevanje glasovanja 7

15:00 - 18:30 7

Skupna razprava - Boljša zakonodaja 7

Letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2009)  - Poročilo: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011) 7

Boljša zakonodaja, subsidiarnost, sorazmernost in pametni predpisi  - Poročilo: Sajjad Karim
(A7-0251/2011) 7

Dostop javnosti do dokumentov 2009-2010  - Poročilo: Judith Sargentini (A7-0245/2011) 7

Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2010  - Poročilo: Willy Meyer (A7-0232/2011) 7

18:30 - 20:00 7

Čas za vprašanja Komisiji 7

21:00 - 24:00 8

Strategija EU za brezdomstvo - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000153/2011 - B7-0421/2011) 8

Celovit pristop k podnebju škodljivim antropogenim emisijam, ki niso emisije CO2 - Vprašanje za ustni
odgovor z razpravo (O-000135/2011 - B7-0418/2011) 8

Sreda, 14. september 2011 9

09:00 - 11:20 PREDNOSTNE RAZPRAVE 9

Celovitost in preglednost energetskega trga  - Poročilo: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011) 9

Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - proračunsko leto 2012 9

11:30 - 13:30 GLASOVANJA 9

Uporaba sklada za prilagajanje globalizaciji: AT/AT&S iz Avstrije  - Poročilo: Barbara Matera
(A7-0279/2011) 9

Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: AT/Steiermark in Niederösterreich iz Avstrije  -
Poročilo: Barbara Matera (A7-0277/2011) 9

Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: tehnična pomoč na pobudo Komisije  - Poročilo:
Barbara Matera (A7-0270/2011) 9

Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland in Utrecht,
oddelek 18/Nizozemska  - Poročilo: Barbara Matera 9

Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, oddelek
18/Nizozemska  - Poročilo: Barbara Matera 10

Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/028 NL/Overijssel, oddelek
18/Nizozemska  - Poročilo: Barbara Matera 10

Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/030 NL/Noord-Holland in Flevoland,
oddelek 18/Nizozemska  - Poročilo: Barbara Matera 10
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Sprememba poslovnika glede predstavitev kandidatov za komisarje  - Poročilo: Andrew Duff
(A7-0240/2011) 10

Nadzor nad proračunskim stanjem ter nadzor in usklajevanje gospodarskih politik  - Poročilo: Corien
Wortmann-Kool (A7-0178/2011) 10

Izvajanje postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem  - Poročilo: Diogo Feio (A7-0179/2011) 10

Preprečevanje in odpravljanje makroekonomskih neravnovesij  - Poročilo: Elisa Ferreira (A7-0183/2011) 11

Proračunski nadzor v euroobmočju  - Poročilo: Sylvie Goulard (A7-0180/2011) 11

Zahteve v zvezi s proračunskimi okviri držav članic  - Poročilo: Vicky Ford (A7-0184/2011) 11

Izvršilni ukrepi za odpravo čezmernih makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju  - Poročilo: Carl
Haglund (A7-0182/2011) 11

Besedila, o katerih je razprava zaključena 11

15:45 - 20:45 11

Stanje mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije
za zunanje zadeve in varnostno politiko 11

Skupna razprava - Turkmenistan 12

Sklenitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami ter Turkmenistanom - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko 12

Pogajanja in sklenitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom  - Priporočilo: Norica
Nicolai 12

Odpravljanje neskladnosti med protikorupcijsko zakonodajo in realnostjo - Vprašanja za ustni odgovor z
razpravo (O-000148/2011 - B7-0419/2011)  (O-000149/2011 - B7-0420/2011)  (O-000154/2011 -
B7-0422/2011)  (O-000155/2011 - B7-0423/2011)  (O-000172/2011 - B7-0424/2011)  (O-000173/2011 -
B7-0425/2011) 12

Vrh vzhodnega partnerstva (Varšava, 29. september) - Izjavi Sveta in Komisije 12

Četrtek, 15. september 2011 13

10:00 - 11:50 13

Dostop do vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, ki izhaja iz programa Galileo  -
Poročilo: Norbert Glante (A7-0260/2011) 13

Pristop politike EU k Svetovni konferenci o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze leta
2012 (WRC-12) - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo 13

12:00 - 13:00 GLASOVANJA 13

Besedila, o katerih je razprava zaključena 13

15:00 - 16:00 13

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države - največ 1 uro (člen 122
poslovnika EP) 13

16:00 - 17:00 Glasovanje (po koncu predhodnih razprav) 13

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne
države (člen 122 poslovnika EP) 13

Čas za govor (člen 149 poslovnika EP) 15

Roki 17
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

56 À • Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 2006

Priporočilo: Vital Moreira (A7-0280/2011)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu
iz leta 2006 v imenu Evropske unije

[11964/2007 - C6-0326/2007 -  - 05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

108 À • Potekajoča pogajanja o Dohi

Izjava Komisije

[2011/2743(RSP)]

2 • Enominutni govori (člen 150 poslovnika EP)

118 À • Revizijska politika: kaj smo se naučili iz krize

Poročilo: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

Poročilo o revizijski politiki: kaj smo se naučili iz krize

[KOM(2010)0561 - 2011/2037(INI)]

Odbor za pravne zadeve

67 À • Nova trgovinska politika za Evropo v okviru strategije EU 2020

Poročilo: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

Poročilo o novi trgovinski politiki za Evropo v okviru strategije EU 2020

[KOM(2010)0612 - 2010/2152(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

13 À • Upravljanje ribištva v Črnem morju danes in v prihodnje

Poročilo: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

Poročilo o upravljanju ribištva v Črnem morju danes in v prihodnje

[2010/2113(INI)]

Odbor za ribištvo
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78 À • Varnost pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju

Poročilo: Vicky Ford (A7-0290/2011)

Poročilo o obvladovanju izzivov glede varnosti pri pridobivanju nafte in plina na
odprtem morju

[KOM(2010)0560 - 2011/2072(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

115 À • Žensko podjetništvo v malih in srednjih podjetjih

Poročilo: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

Poročilo o ženskem podjetništvu v malih in srednjih podjetjih

[2010/2275(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

69 À • Razmere žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti

Poročilo: Edit Bauer (A7-0291/2011)

Poročilo o razmerah žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti

[2011/2091(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

142 À • Infrastruktura jezov v državah v razvoju

Poročilo: Nirj Deva (A7-0213/2011)

Poročilo o financiranju krepitve infrastrukture jezov v državah v razvoju

[2010/2270(INI)]

Odbor za razvoj

32 À • Učinkovita strategija o surovinah za Evropo

Poročilo: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

Poročilo o učinkoviti strategiji o surovinah za Evropo

[KOM(2011)0025 - 2011/2056(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

81 À • Politika EU za boj proti terorizmu: glavni dosežki in izzivi za prihodnost

Poročilo: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

Poročilo o politiki EU za boj proti terorizmu: glavni dosežki in izzivi za prihodnost

[KOM(2010)0386 - 2010/2311(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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09:00 - 11:20 Razprave

11:30 - 12:00 GLASOVANJA

12:00 - 12:30 Slavnostna seja

12:30 - 14:00 Nadaljevanje glasovanja

15:00 - 18:30 Razprave

18:30 - 20:00 Čas za vprašanja

21:00 - 24:00 Razprave

73 À«««I • Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah
držav članic Evropske unije (FRONTEX)

Poročilo: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta
(ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno
sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX)

[KOM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

71 À • Direktiva o mediaciji v državah članicah, njen vpliv na mediacijo in sprejetje s strani
sodišč

Poročilo: Arlene McCarthy (A7-0275/2011)

Poročilo o izvajanju direktive o mediaciji v državah članicah, njenem vplivu na mediacijo
in sprejetju s strani sodišč

[2011/2026(INI)]

Odbor za pravne zadeve

124 - Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa

Poročilo: Bernhard Rapkay

[2011/2098(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

Predvideni datum sprejetja: 19/09

123 - Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa

Poročilo: Bernhard Rapkay

[2011/2097(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

Predvideni datum sprejetja: 19/09



4 4Torek, 13. september 2011

470.595/POJ 470.595/POJ

122 - Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa

Poročilo: Bernhard Rapkay

[2011/2077(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

Predvideni datum sprejetja: 19/09

121 - Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa

Poročilo: Bernhard Rapkay

[2011/2076(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

Predvideni datum sprejetja: 19/09

103 - Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa

Poročilo: Bernhard Rapkay

[2011/2064(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

Predvideni datum sprejetja: 19/09

105 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hans-Petru Martinu

Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Hans-Petru Martinu

[2011/2104(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

58 «««I - Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

Poročilo: Vital Moreira (A7-0256/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 428/2009 o
vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

[KOM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

41 «««I - Zastareli akti Sveta s področja skupne kmetijske politike

Poročilo: Paolo De Castro (A7-0252/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta
s področja skupne kmetijske politike

[KOM(2010)0764 - C7-0006/2011 - 2010/0368(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

92 «««I - Prostovoljna modulacija neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike

Poročilo: Britta Reimers (A7-0203/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007
glede pravil za izvajanje prostovoljne modulacije neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike

[KOM(2010)0772 - C7-0013/2011 - 2010/0372(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
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93 À«««I - Uradno podprti izvozni krediti

Poročilo: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

Poročilo o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi nekaterih smernic na področju
uradno podprtih izvoznih kreditov

[KOM(2006)0456 - C7-0050/2010 - 2006/0167(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

Končno glasovanje

94 À«««I - Blago in tehnologija z dvojno rabo

Poročilo: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1334/2000 o
vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo

[KOM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

Razprava : 04/04/2011

Končno glasovanje

48 ««« - Sporazum med Evropsko unijo in Švico o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske
proizvode in živila

Priporočilo: Béla Glattfelder (A7-0247/2011)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o
zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila ter o spremembi Sporazuma
med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

[16198/2010 - C7-0126/2011 - 2010/0317(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

39 «««I - Razveljavitev določenih zastarelih aktov Sveta

Poročilo: Vital Moreira (A7-0257/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta

[KOM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

50 ««« - Sporazum med Evropsko unijo in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske
proizvode

Priporočilo: Helmut Scholz (A7-0276/2011)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in
Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode, doseženega na podlagi
člena 19 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru

[14206/2010 - C7-0101/2011 - 2010/0243(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

42 ««« - Razširitev Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi
proizvodi na Kneževino Lihtenštajn

Priporočilo: Béla Glattfelder (A7-0248/2011)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in
Kneževino Lihtenštajn o spremembi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko
konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko
konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn

[16209/2010 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino
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62 «««I - Razveljavitev Uredbe (EGS) št. 429/73 in Uredbe (ES) št. 215/2000

Poročilo: Vital Moreira (A7-0250/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 429/73 o
posebnih določbah za uvoz v Skupnost nekaterega blaga iz Uredbe (EGS) št. 1059/69 in s poreklom iz
Turčije ter Uredbe (ES) št. 215/2000 o obnovitvi ukrepov za leto 2000 iz Uredbe (ES) št. 1416/95 o uvedbi
nekaterih koncesij za leto 1995 v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere predelane kmetijske proizvode

[KOM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

76 ««« - Konvencija o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu

Priporočilo: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov
odprtega morja v južnem Tihem oceanu v imenu Evropske unije

[08135/2011 - C7-0098/2011 - 2011/0047(NLE)]

Odbor za ribištvo

40 ««« - Sporazum med Evropsko unijo in Brazilijo o varnosti v civilnem letalstvu

Priporočilo: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0259/2011)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Federativne
republike Brazilije o varnosti v civilnem letalstvu

[13989/1/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE)]

Odbor za promet in turizem

82 ««« - Sporazum med EU ter Islandijo in Norveško o postopkih predaje med državami članicami EU ter
Islandijo in Norveško

Poročilo: Rui Tavares (A7-0268/2011)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in
Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško

[05307/2010 - C7-0032/2010 - 2009/0192(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

84 « - Skupno podjetje za gorivne celice in vodik

Poročilo: Herbert Reul (A7-0261/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 521/2008 o ustanovitvi Skupnega
podjetja za gorivne celice in vodik

[KOM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

110 «««I - Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

Poročilo: Sajjad Karim (A7-0272/2011)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih
projektov na okolje (Kodificirano besedilo)

[KOM(2011)0189 - C7-0095/2011 - 2011/0080(COD)]

Odbor za pravne zadeve

104 «««I - Identifikacija in registracija ovc in koz

Poročilo: Sajjad Karim

[KOM(2010)0635 - C7-0362/2010 - 2010/0309(COD)]

Odbor za pravne zadeve

Predvideni datum sprejetja: 11/07

3 • Besedila, o katerih je razprava zaključena



12:00 - 12:30     Slavnostna seja

 

12:30 - 14:00     Nadaljevanje glasovanja

 

15:00 - 18:30     
 
Skupna razprava - Boljša zakonodaja

 
Zaključek skupne razprave

 

18:30 - 20:00     
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138 • Nagovor poljskega predsednika Bronisława Komorowskega

70 À • Letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2009)

Poročilo: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

Poročilo o 27. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava EU (2009)

[KOM(2010)0538 - 2011/2027(INI)]

Odbor za pravne zadeve

27 À • Boljša zakonodaja, subsidiarnost, sorazmernost in pametni predpisi

Poročilo: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

Poročilo o boljši zakonodaji, subsidiarnosti, sorazmernosti in pametnih predpisih

[KOM(2010)0547 - 2011/2029(INI)]

Odbor za pravne zadeve

125 À • Dostop javnosti do dokumentov 2009-2010

Poročilo: Judith Sargentini (A7-0245/2011)

Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov (člen 104(7)) za leti 2009 in 2010

[2010/2294(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

116 À • Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2010

Poročilo: Willy Meyer (A7-0232/2011)

Poročilo o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2010

[2010/2295(INI)]

Odbor za peticije

5 • Čas za vprašanja Komisiji

Tema: nove oblike dela



21:00 - 24:00     
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147 À • Strategija EU za brezdomstvo

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Pervenche Berès, Karima Delli (O-000153/2011 - B7-0421/2011)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Strategija EU za brezdomstvo

[2011/2723(RSP)]

148 À • Celovit pristop k podnebju škodljivim antropogenim emisijam, ki niso emisije CO2

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Jo Leinen, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis (O-000135/2011 - B7-0418/2011)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Celovit pristop k podnebju škodljivim antropogenim emisijam, ki niso emisije CO2

[2011/2726(RSP)]



Sreda, 14. september 2011

 

 

09:00 - 11:20     PREDNOSTNE RAZPRAVE

 

11:30 - 13:30     GLASOVANJA
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09:00 - 11:20 PREDNOSTNE RAZPRAVE

11:30 - 13:30 GLASOVANJA

15:45 - 20:45 Razprave

28 À«««I • Celovitost in preglednost energetskega trga

Poročilo: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti
energetskega trga

[KOM(2010)0726 - C7-0407/2010 - 2010/0363(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

109 • Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - proračunsko leto 2012

[2011/2745(RSP)]

85 - Uporaba sklada za prilagajanje globalizaciji: AT/AT&S iz Avstrije

Poročilo: Barbara Matera (A7-0279/2011)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju
(vloga EGF/2010/008 AT/AT&S, Avstrija)

[KOM(2011)0339 - C7-0160/2011 - 2011/2125(BUD)]

Odbor za proračun

86 - Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: AT/Steiermark in Niederösterreich iz Avstrije

Poročilo: Barbara Matera (A7-0277/2011)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske
unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

[KOM(2011)0340 - C7-0159/2011 - 2011/2124(BUD)]

Odbor za proračun

139 - Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: tehnična pomoč na pobudo Komisije

Poročilo: Barbara Matera (A7-0270/2011)

[KOM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD)]

Odbor za proračun

143 - Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland in
Utrecht, oddelek 18/Nizozemska

Poročilo: Barbara Matera

[KOM(2011)0388 - C7-0172/2011 - 2011/2136(BUD)]

Odbor za proračun

Predvideni datum sprejetja: 08/09
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144 - Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant,
oddelek 18/Nizozemska

Poročilo: Barbara Matera

[KOM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD)]

Odbor za proračun

Predvideni datum sprejetja: 08/09

145 - Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/028 NL/Overijssel, oddelek
18/Nizozemska

Poročilo: Barbara Matera

[KOM(2011)0387 - C7-0174/2011 - 2011/2138(BUD)]

Odbor za proračun

Predvideni datum sprejetja: 08/09

146 - Uporaba sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/030 NL/Noord-Holland in
Flevoland, oddelek 18/Nizozemska

Poročilo: Barbara Matera

[KOM(2011)0389 - C7-0175/2011 - 2011/2139(BUD)]

Odbor za proračun

Predvideni datum sprejetja: 08/09

89 - Sprememba poslovnika glede predstavitev kandidatov za komisarje

Poročilo: Andrew Duff (A7-0240/2011)

Poročilo o spremembi členov 106 in 192 ter Priloge XVII poslovnika Parlamenta

[2010/2231(REG)]

Odbor za ustavne zadeve

126 À«««I - Nadzor nad proračunskim stanjem ter nadzor in usklajevanje gospodarskih politik

Poročilo: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 o
okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik

[KOM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Razprava : 22/06/2011

Končno glasovanje

127 À« - Izvajanje postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem

Poročilo: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja
postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem

[KOM(2010)0522 - 2010/0276(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Razprava : 22/06/2011

Končno glasovanje



 

15:45 - 20:45     
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128 À«««I - Preprečevanje in odpravljanje makroekonomskih neravnovesij

Poročilo: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in odpravljanju
makroekonomskih neravnovesij

[KOM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Razprava : 22/06/2011

Končno glasovanje

129 À«««I - Proračunski nadzor v euroobmočju

Poročilo: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o učinkovitem izvrševanju proračunskega
nadzora v euroobmočju

[KOM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Razprava : 22/06/2011

Končno glasovanje

131 À« - Zahteve v zvezi s proračunskimi okviri držav članic

Poročilo: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic

[KOM(2010)0523 - 2010/0277(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Razprava : 22/06/2011

Končno glasovanje

130 À«««I - Izvršilni ukrepi za odpravo čezmernih makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju

Poročilo: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvršilnih ukrepih za odpravo čezmernih
makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju

[KOM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Razprava : 22/06/2011

Končno glasovanje

6 • Besedila, o katerih je razprava zaključena

134 • Stanje mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2011/2754(RSP)]



Skupna razprava - Turkmenistan

 
Zaključek skupne razprave
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162 À • Sklenitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi
in njihovimi državami članicami ter Turkmenistanom

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2011/2556(RSP)]

163 À««« • Pogajanja in sklenitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s
Turkmenistanom

Priporočilo: Norica Nicolai

[05606/1998 - C4-0371/1998 - 1998/0031(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

Datum sprejetja: 26/01

140 À • Odpravljanje neskladnosti med protikorupcijsko zakonodajo in realnostjo

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, Manfred Weber (O-000148/2011 -
B7-0419/2011)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Svet
Odpravljanje neskladnosti med protikorupcijsko zakonodajo in realnostjo

Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, Manfred Weber (O-000149/2011 -
B7-0420/2011)
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Komisija
Odpravljanje neskladnosti med protikorupcijsko zakonodajo in realnostjo

Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard, Alfreds Rubiks
(O-000154/2011 - B7-0422/2011)
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
Svet
Krepitev protikorupcijskih ukrepov

Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard, Alfreds Rubiks
(O-000155/2011 - B7-0423/2011)
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
Komisija
Krepitev protikorupcijskih ukrepov

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini (O-000172/2011 - B7-0424/2011)
Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
Svet
Zmanjševanje razkoraka med protikorupcijsko zakonodajo in realnostjo

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini (O-000173/2011 - B7-0425/2011)
Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
Komisija
Zmanjševanje razkoraka med protikorupcijsko zakonodajo in realnostjo

[2011/2744(RSP)]

165 • Vrh vzhodnega partnerstva (Varšava, 29. september)

Izjavi Sveta in Komisije

[2011/2762(RSP)]



Četrtek, 15. september 2011

 

 

10:00 - 11:50     

 

12:00 - 13:00     GLASOVANJA

 

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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10:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 13:00 GLASOVANJA

15:00 - 16:00 Razprave

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

36 À«««I • Dostop do vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, ki
izhaja iz programa Galileo

Poročilo: Norbert Glante (A7-0260/2011)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih za
dostop do vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, ki izhaja iz
programa Galileo

[KOM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

164 À • Pristop politike EU k Svetovni konferenci o radiokomunikacijah Mednarodne
telekomunikacijske zveze leta 2012 (WRC-12)

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

[2011/2755(RSP)]

Komisija: O-....../2011 [ITRE]

8 • Besedila, o katerih je razprava zaključena

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



 

 
Čas za govor (člen 149 poslovnika EP) 

Roki

14 14

470.595/POJ 470.595/POJ



Čas za govor (člen 149 poslovnika EP)

 
 

Ponedeljek, 12. september 2011

 

17:00 - 23:00

 

 

Torek, 13. september 2011

 

09:00 - 11:20

 

15:00 - 18:30

 

21:00 - 24:00

 

15 15Čas za govor (člen 149 poslovnika EP)

470.595/POJ 470.595/POJ

Komisija (vključno z odgovori) :60'

Poročevalec :6'

Poročevalci (člen 48(2) poslovnika EP) (9 x 4') :36'

Poslanci :75'

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 9', Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6' 30, GUE/NGL : 4' 30, EFD : 4', NI : 4' 30

"Catch the eye" (11 x 5') :55'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Poročevalci (2 x 6') :12'

Pripravljavec mnenja :1'

Poslanci :75'

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 9', Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6' 30, GUE/NGL : 4' 30, EFD : 4', NI : 4' 30

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Poročevalci (4 x 6') :24'

Pripravljavci mnenja (4 x 1') :4'

Poslanci :106'

PPE : 34', S&D : 24' 30, ALDE : 12' 30, Verts/ALE : 9', ECR : 9', GUE/NGL : 6', EFD : 5' 30, NI : 5' 30

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Avtorji vprašanj (2 x 5') :10'

Poslanci :106'

PPE : 34', S&D : 24' 30, ALDE : 12' 30, Verts/ALE : 9', ECR : 9', GUE/NGL : 6', EFD : 5' 30, NI : 5' 30

"Catch the eye" (2 x 5') :10'



Sreda, 14. september 2011

 

09:00 - 11:20

 

15:45 - 20:45

 

 

Četrtek, 15. september 2011

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

16 16Čas za govor (člen 149 poslovnika EP)

470.595/POJ 470.595/POJ

Svet (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Poročevalec :6'

Poročevalci za proračun (2 x 3') :6'

Predsednik Odbora za proračun :3'

Pripravljavci mnenja (2 x 1') :2'

Poslanci :60'

PPE : 18', S&D : 13', ALDE : 7', Verts/ALE : 5' 30, ECR : 5' 30, GUE/NGL : 4', EFD : 3' 30, NI : 3' 30

"Catch the eye" :5'

Svet (vključno z odgovori) :15'

Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori) :20'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Poročevalci :6'

Avtorji vprašanj (4 x 2') :8'

Poslanci :134' 30

PPE : 44' 30, S&D : 32', ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 11', ECR : 11', GUE/NGL : 7' 30, EFD : 6' 30, NI : 6' 30

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

Komisija (vključno z odgovori) :10'

Poročevalec :6'

Pripravljavec mnenja :1'

Avtor vprašanja :5'

Poslanci :45'

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3', NI : 3'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Avtor vsakega predloga resolucije :1'

Poslanci :29' 30

PPE : 7', S&D : 5' 30, ALDE : 3' 30, Verts/ALE : 3', ECR : 3', GUE/NGL : 2' 30, EFD : 2' 30, NI : 2' 30

"Catch the eye" (3 x 2') :6'



Roki
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56 • Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 2006  - Priporočilo: Vital Moreira (A7-0280/2011)

- Predlogi sprememb Sreda, 7. september, 12:00

108 • Potekajoča pogajanja o Dohi - Izjava Komisije

- Predlogi resolucij Sreda, 7. september, 12:00

- Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 20:00

118 • Revizijska politika: kaj smo se naučili iz krize  - Poročilo: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

67 • Nova trgovinska politika za Evropo v okviru strategije EU 2020  - Poročilo: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

13 • Upravljanje ribištva v Črnem morju danes in v prihodnje  - Poročilo: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

78 • Varnost pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju  - Poročilo: Vicky Ford (A7-0290/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

115 • Žensko podjetništvo v malih in srednjih podjetjih  - Poročilo: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

69 • Razmere žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti  - Poročilo: Edit Bauer (A7-0291/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

142 • Infrastruktura jezov v državah v razvoju  - Poročilo: Nirj Deva (A7-0213/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

32 • Učinkovita strategija o surovinah za Evropo  - Poročilo: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00



 

Torek, 13. september 2011
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81 • Politika EU za boj proti terorizmu: glavni dosežki in izzivi za prihodnost  - Poročilo: Sophia in 't Veld
(A7-0286/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

73 • Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije
(FRONTEX)  - Poročilo: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

- Predlogi sprememb Sreda, 7. september, 12:00

71 • Direktiva o mediaciji v državah članicah, njen vpliv na mediacijo in sprejetje s strani sodišč  - Poročilo:
Arlene McCarthy (A7-0275/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

93 • Uradno podprti izvozni krediti  - Poročilo: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

- Predlogi sprememb Sreda, 7. september, 12:00

94 • Blago in tehnologija z dvojno rabo  - Poročilo: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

- Predlogi sprememb Sreda, 7. september, 12:00

70 • Letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2009)  - Poročilo: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

27 • Boljša zakonodaja, subsidiarnost, sorazmernost in pametni predpisi  - Poročilo: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

125 • Dostop javnosti do dokumentov 2009-2010  - Poročilo: Judith Sargentini (A7-0245/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

116 • Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2010  - Poročilo: Willy Meyer (A7-0232/2011)

- Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 74 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 7. september, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

147 • Strategija EU za brezdomstvo - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000153/2011 - B7-0421/2011)

- Predlogi resolucij Sreda, 7. september, 12:00

- Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 20:00



 

Sreda, 14. september 2011
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148 • Celovit pristop k podnebju škodljivim antropogenim emisijam, ki niso emisije CO2 - Vprašanje za ustni
odgovor z razpravo (O-000135/2011 - B7-0418/2011)

- Predlogi resolucij Sreda, 7. september, 12:00

- Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 20:00

28 • Celovitost in preglednost energetskega trga  - Poročilo: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

- Predlogi sprememb Sreda, 7. september, 12:00

126 • Nadzor nad proračunskim stanjem ter nadzor in usklajevanje gospodarskih politik  - Poročilo: Corien
Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

- Predlogi sprememb Sreda, 7. september, 12:00

127 • Izvajanje postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem  - Poročilo: Diogo Feio (A7-0179/2011)

- Predlogi sprememb Sreda, 7. september, 12:00

128 • Preprečevanje in odpravljanje makroekonomskih neravnovesij  - Poročilo: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

- Predlogi sprememb Sreda, 7. september, 12:00

129 • Proračunski nadzor v euroobmočju  - Poročilo: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

- Predlogi sprememb Sreda, 7. september, 12:00

131 • Zahteve v zvezi s proračunskimi okviri držav članic  - Poročilo: Vicky Ford (A7-0184/2011)

- Predlogi sprememb Sreda, 7. september, 12:00

130 • Izvršilni ukrepi za odpravo čezmernih makroekonomskih neravnovesij v euroobmočju  - Poročilo: Carl
Haglund (A7-0182/2011)

- Predlogi sprememb Sreda, 7. september, 12:00

162 • Sklenitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami ter Turkmenistanom - Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

- Predlogi resolucij Sreda, 7. september, 12:00

- Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 20:00

163 • Pogajanja in sklenitev sporazuma o partnerstvu in sodelovanju s Turkmenistanom  - Priporočilo: Norica
Nicolai

- Predlogi sprememb Sreda, 7. september, 12:00

140 • Odpravljanje neskladnosti med protikorupcijsko zakonodajo in realnostjo - Vprašanja za ustni odgovor z
razpravo (O-000148/2011 - B7-0419/2011)  (O-000149/2011 - B7-0420/2011)  (O-000154/2011 - B7-0422/2011)
(O-000155/2011 - B7-0423/2011)  (O-000172/2011 - B7-0424/2011)  (O-000173/2011 - B7-0425/2011)

- Predlogi resolucij Sreda, 7. september, 12:00

- Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 20:00



Četrtek, 15. september 2011

 

Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
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36 • Dostop do vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, ki izhaja iz programa Galileo  -
Poročilo: Norbert Glante (A7-0260/2011)

- Predlogi sprememb Sreda, 7. september, 12:00

164 • Pristop politike EU k Svetovni konferenci o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze leta
2012 (WRC-12) - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

- Predlogi resolucij Sreda, 7. september, 12:00

- Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 12. september, 20:00

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

- Predlogi resolucij (člen 122 poslovnika EP) Torek, 12. julij, 20:00

- Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij (člen 122 poslovnika
EP)

Četrtek, 14. julij, 13:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 122
poslovnika EP)

Četrtek, 14. julij, 14:00

- Besedila, dana na glasovanje v torek Petek, 9. september, 12:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Ponedeljek, 12. september, 19:00

- Besedila, dana na glasovanje v četrtek Torek, 13. september, 19:00

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

Četrtek, 15. september, 10:00
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