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Pojasnitev postopkov
 

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

À = Roki    ´ = Roki na zahtevo    6 = Besedilo še ni sprejto, morebiti 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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09:00 - 12:20 Razprave

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 23:00 Razprave

63 • 70. obletnica osvoboditve Auschwitza

Izjava predsednika

[2014/3015(RSP)]

17 • Pregled italijanskega predsedstva

Izjavi Sveta in Komisije

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Možnost držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje GSO

Priporočilo za drugo obravnavo: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/18/ES glede
možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov
(GSO) na svojem ozemlju

[2010/0208(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

10 ««« - Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in
São Tomé in Príncipe

Priporočilo: João Ferreira (A8-0061/2014)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega
prispevka, predvidenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Demokratično
republiko São Tomé in Príncipe

[2014/0115(NLE)]

Odbor za ribištvo

11 ««« - Sporazum med EU in Sejšeli o dostopu za ribiška plovila do voda Mayotta

Priporočilo: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in
Republiko Sejšeli o dostopu za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Sejšelov, do voda in morskih bioloških
virov Mayotta, ki so v pristojnosti Evropske unije

[2014/0079(NLE)]

Odbor za ribištvo
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26 ««« - Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med ES in Tunizijo zaradi upoštevanja pristopa
Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

Priporočilo: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi
med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi
strani v imenu Unije in njenih držav članic zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k
Evropski uniji

[2009/0174(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

81 • Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o izvajanju bele knjige iz leta
2011 o prometu: ocena in nadaljnji koraki do trajnostne mobilnosti

člen 137 Poslovnika

20 À«««II - Možnost držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje GSO

Priporočilo za drugo obravnavo: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

12 À«««I - Določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju
Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)

[2014/0213(COD)]

Odbor za ribištvo

18 • Sklepi Evropskega sveta (18. december 2014)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2014/2854(RSP)]

67 À • Razmere v Libiji

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

[2014/3018(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

74 • Najnovejši primeri trgovine z ljudmi v Sredozemlju

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2507(RSP)]

76 • Ženske v vodstvenih organih

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2509(RSP)]

77 • Evropski ukrepi v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2510(RSP)]
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78 • Nadzorovanje odvetnikov v EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2511(RSP)]
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