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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 sprejeto, 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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10:00 - 11:45 1

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela 1

Izid referenduma v Združenem kraljestvu - Izjavi Sveta in Komisije 1

11:45 - 12:00 GLASOVANJA (ali ob koncu predhodne razprave) 1

Izid referenduma v Združenem kraljestvu - Predlogi resolucij 1

Čas za govor (člen 162 Poslovnika) 3

Roki 4
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10:00 - 11:45 Razprave

11:45 - 12:00 GLASOVANJA (ali ob koncu predhodne razprave)

2 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

3 À • Izid referenduma v Združenem kraljestvu

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2800(RSP)]

Sledijo voditelji političnih skupin

3 À - Izid referenduma v Združenem kraljestvu

Predlogi resolucij

B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016

[2016/2800(RSP)]
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Svet (vključno z odgovori) :15'

Komisija (vključno z odgovori) :15'

Poslanci :45'

PPE : 9' 30, S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 2' 30
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3 À • Izid referenduma v Združenem kraljestvu - Izjavi Sveta in Komisije

- Predlogi resolucij Petek, 24. junij, 16:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 27. junij, 17:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 27. junij, 18:00

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

Ponedeljek, 27. junij, 21:00
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