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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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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

64 À«««I • Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi
za Grčijo

Poročilo: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.
1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede
specifičnih ukrepov za Grčijo

[2015/0160(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

73 À • Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

Poročilo: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

Poročilo o vlogi lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

[2015/2004(INI)]

Odbor za razvoj

84 À • Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Cecilia Wikström (O-000088/2015 - B8-0755/2015)
Odbor za peticije
Komisija
Hipotekarna zakonodaja in tvegani finančni instrumenti v EU: primer Španije

[2015/2740(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

96 • Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking
Team

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Marietje Schaake (O-000094/2015 - B8-0756/2015)
Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Komisija
Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team

David Martin, Alessia Maria Mosca (O-000099/2015 - B8-0759/2015)
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Komisija
Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team

Tiziana Beghin, Rolandas Paksas (O-000102/2015 - B8-0760/2015)
Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije
Komisija
Nadzor nad izvozom blaga z dvojno rabo po razkritjih v zvezi s podjetjem Hacking Team

[2015/2882(RSP)]
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2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

56 • Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske
proizvode

Poročilo: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

Poročilo o možnosti razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na
nekmetijske proizvode

[COM(2014)0469 - 2015/2053(INI)]

Odbor za pravne zadeve
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