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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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Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

(člen 135 Poslovnika)

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

22 À • Letno poročilo varuha človekovih pravic v letu 2013

Poročilo: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto
2013

[2014/2159(INI)]

Odbor za peticije

V navzočnosti evropske varuhinje človekovih pravic Emily O'Reilly

70 À • Rusija, zlasti zadeva Alekseja Navalnega

skupna resolucija B8-0046/2015, B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015,
B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015, B8-0059/2015

[2015/2503(RSP)]

83 À • Pakistan, zlasti razmere po napadu na šolo v Pešavarju

skupna resolucija B8-0050/2015, B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015,
B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015, B8-0062/2015

[2015/2514(RSP)]

72 À • Kirgizistan: zakon o homoseksualni propagandi

skupna resolucija B8-0054/2015, B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015,
B8-0063/2015, B8-0064/2015, B8-0065/2015

[2015/2505(RSP)]

9 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 135 Poslovnika)

22 À - Letno poročilo varuha človekovih pravic v letu 2013

Poročilo: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

[2014/2159(INI)]

Odbor za peticije

67 À - Razmere v Libiji

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015,
B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015

[2014/3018(RSP)]
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57 À - Razmere v Ukrajini

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015,
B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015

[2014/2965(RSP)]

68 À - Razmere v Egiptu

Predlog resolucije

skupna resolucija B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015,
B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015

[2014/3017(RSP)]

79 À - Zadeva dveh pripadnikov italijanske vojne mornarice

Predlog resolucije

skupna resolucija B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015,
B8-0016/2015, B8-0017/2015

[2015/2512(RSP)]

58 À - Delovni program Komisije za leto 2015

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015,
B8-0037/2015, B8-0038/2015, B8-0039/2015

[2014/2829(RSP)]

(Razprava: 16/12/2014)

59 À - Svoboda izražanja v Turčiji: nedavne aretacije novinarjev in vodstvenih delavcev v medijskih hišah
ter načrten pritisk na medije

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015,
B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015

[2014/3011(RSP)]

(Razprava: 17/12/2014)
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