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Pojasnitev postopkov
 

Če Parlament ne sklene drugače, se da obravnavana besedila na glasovanje v tem vrstnem redu:
 

À = Roki    ´ = Roki, če se zahtevajo    6 = Besedilo še ni sprejto, morebitni roki

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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Sreda, 2. december 2015 1

15:00 - 19:00 Razprave 1

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela 1

Vrh EU - Turčija - Izjavi Sveta in Komisije 1

Sklep, sprejet v zvezi s svežnjem o krožnem gospodarstvu - Izjava Komisije 1

Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ
v zvezi z agencijo Frontex  - Poročilo: Roberta Metsola, Ska Keller (A8-0343/2015) 1

Trajnostna mobilnost v mestih  - Poročilo: Karima Delli (A8-0319/2015) 1

19:00  GLASOVANJA 1

Ustanovitev posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom,
njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat - Predlog sklepa 1

Imenovanja v posebni odbor za davčna stališča 1

Sporazum med EU in Lihtenštajnom o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih  - Poročilo:
Sander Loones (A8-0334/2015) 2

Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ
v zvezi z agencijo Frontex  - Poročilo: Roberta Metsola, Ska Keller (A8-0343/2015) 2

Trajnostna mobilnost v mestih  - Poročilo: Karima Delli (A8-0319/2015) 2

19:30 - 23:00 Razprave (po glasovanju) 2

Izvajanje in dediščina evropskega leta za razvoj - Izjavi Sveta in Komisije 2

Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi - Vprašanje za ustni
odgovor z razpravo (O-000136/2015 - B8-1109/2015) 2

Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija
2015 - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000140/2015 - B8-1110/2015) 2

Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo
(O-000108/2015 - B8-1111/2015) 3

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika) 3

Obrazložitev glasovanja 3

Čas za govor (člen 162 poslovnika EP) 5

Roki 6
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15:00 - 19:00 Razprave

19:00 GLASOVANJA

19:30 - 23:00 Razprave (po glasovanju)

17 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

20 • Vrh EU - Turčija

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/3004(RSP)]

8 • Sklep, sprejet v zvezi s svežnjem o krožnem gospodarstvu

Izjava Komisije

[2015/2927(RSP)]

13 À • Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo
OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z agencijo Frontex

Poročilo: Roberta Metsola, Ska Keller (A8-0343/2015)

Poročilo o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno
pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z agencijo Frontex

[2014/2215(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Odbor za peticije

3 À • Trajnostna mobilnost v mestih

Poročilo: Karima Delli (A8-0319/2015)

Poročilo o trajnostni mobilnosti v mestih

[COM(2013)0913 - 2014/2242(INI)]

Odbor za promet in turizem

21 À - Ustanovitev posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim
učinkom, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat

Predlog sklepa

B8-1335/2015

[2015/3005(RSO)]

22 À - Imenovanja v posebni odbor za davčna stališča

[2015/3007(RSO)]
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11 « - Sporazum med EU in Lihtenštajnom o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih

Poročilo: Sander Loones (A8-0334/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu
med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta
2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

[COM(2015)0395 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

13 À - Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-
MHZ v zvezi z agencijo Frontex

Poročilo: Roberta Metsola, Ska Keller (A8-0343/2015)

[2014/2215(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Odbor za peticije

3 À - Trajnostna mobilnost v mestih

Poročilo: Karima Delli (A8-0319/2015)

[COM(2013)0913 - 2014/2242(INI)]

Odbor za promet in turizem

19 • Izvajanje in dediščina evropskega leta za razvoj

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2994(RSP)]

15 • Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na
borzi

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Evelyn Regner, Maria Arena, Tadeusz Zwiefka, Mariya Gabriel, Constance Le Grip (O-000136/2015 -
B8-1109/2015)
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
Svet
Uravnotežena zastopanost spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi (predlagana
direktiva o zastopanosti žensk v upravnih odborih)

[2015/2967(RSP)]

14 À • Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega
parlamenta z dne 10. junija 2015

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Claude Moraes (O-000140/2015 - B8-1110/2015)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10.
junija 2015

[2015/2935(RSP)]

Glasovanje bo na drugem decembrskem delnem zasedanju
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18 À • Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Linda McAvan (O-000108/2015 - B8-1111/2015)
Odbor za razvoj
Komisija
Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo

[2015/2728(RSP)]

Glasovanje bo na drugem decembrskem delnem zasedanju

5 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

4 • Obrazložitev glasovanja



 

 
Čas za govor (člen 162 poslovnika EP) 

Roki
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15:00 - 19:00

 

19:30 - 23:00

 

5 5Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)
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Svet (vključno z odgovori) :10'

Komisija (vključno z odgovori) :30'

Poročevalci (3 x 6') :18'

Pripravljavci mnenja (2 x 1') :2'

Poslanci :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5',
NI : 3'

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

Svet (vključno z odgovori) :15'

Komisija (vključno z odgovori) :20'

Avtorji (odbori) (2 x 5') :10'

Avtorji (politične skupine) (2 x 2') :4'

Poslanci :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

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



Roki

 
 

Sreda, 2. december 2015

 

Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
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13 À • Posebno poročilo Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-
MHZ v zvezi z agencijo Frontex  - Poročilo: Roberta Metsola, Ska Keller (A8-0343/2015)

- Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Ponedeljek, 30. november, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Torek, 1. december, 12:00

3 À • Trajnostna mobilnost v mestih  - Poročilo: Karima Delli (A8-0319/2015)

- Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni
predlogi resolucij

Sreda, 25. november, 12:00

- Aternativni predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 30. november, 12:00

21 À • Ustanovitev posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim
učinkom, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat - Predlog sklepa

- Predlogi sprememb Sreda, 2. december, 14:00

- Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko
glasovanje

Sreda, 2. december, 16:00

22 À • Imenovanja v posebni odbor za davčna stališča

- Predlogi sprememb Sreda, 2. december, 14:00

14 À • Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10.
junija 2015 - Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000140/2015 - B8-1110/2015)

- Predlogi resolucij Sreda, 9. december, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 14. december, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 14. december, 20:00

18 À • Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo - Vprašanje za ustni odgovor z
razpravo (O-000108/2015 - B8-1111/2015)

- Predlogi resolucij Sreda, 9. december, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 14. december, 19:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 14. december, 20:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Torek, 1. december, 16:00
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