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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



Torek, 6. oktober 2015

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 12:20 Razprave

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

15:00 - 23:00 Razprave

76 • Sklepi neuradnega zasedanja Evropskega sveta z dne 23. septembra 2015

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2015/2859(RSP)]

92 • Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2877(RSP)]

69 ««« - Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu: pravosodno sodelovanje v
kazenskih zadevah

Priporočilo: Helga Stevens (A8-0226/2015)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo
Protokol iz leta 2014 h Konvenciji Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu iz leta 1930
glede zadev na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah

[2014/0258(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

39 « - Uvedba nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin

Poročilo: Michał Boni (A8-0265/2015)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin

[2013/0021(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

42 « - Uvedba nadzornih ukrepov za 5 (2 aminopropil)indol

Poročilo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 5-(2-aminopropil)indol

[2013/0207(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

40 « - Uvedba nadzornih ukrepov za 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV in metoksetamin

Poročilo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

Poročilo o o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-
metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid
(AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) in 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon
(metoksetamin)

[2014/0183(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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41 « - Uvedba nadzornih ukrepov za 4,4'-DMAR in MT-45

Poročilo: Michał Boni (A8-0262/2015)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-
dihidrooksazol-2-amin (4,4'-DMAR) in 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin (MT-45)

[2014/0340(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

48 - Uporaba Solidarnostnega sklada EU: nesreče v Bolgariji in Grčiji leta 2015

Poročilo: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Solidarnostnega sklada
Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah
in dobrem finančnem poslovodenju (nesreče v Bolgariji in Grčiji v letu 2015)

[2015/2151(BUD)]

Odbor za proračun

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

Poročilo: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

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

Odbor za pravne zadeve

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

Poročilo: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

[2015/0160(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

72 À - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/002 DE/Adam
Opel - Nemčija

Poročilo: Jens Geier (A8-0273/2015)

Poročilo o o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah
in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/002 DE/Adam Opel, Nemčija)

[2015/2208(BUD)]

Odbor za proračun

71 À - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/003
BE/Ford Genk)

Poročilo: Paul Rübig (A8-0272/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah
in dobrem finančnem poslovodenju (vloga iz Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford Genk)

[2015/2209(BUD)]

Odbor za proračun

70 À - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italija

Poročilo: Monika Vana (A8-0274/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah
in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/004 IT/Alitalia iz Italije)

[2015/2212(BUD)]

Odbor za proračun



 

15:00 - 23:00     
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73 À - Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju

Poročilo: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

[2015/2004(INI)]

Odbor za razvoj

83 À • Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek, Michael Cramer (O-000113/2015 - B8-0764/2015)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Odbor za promet in turizem
Komisija
Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju

[2015/2865(RSP)]

Glasovanje bo na tretjem oktobrskem delnem zasedanju

87 • Razmere v Libiji

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

[2015/2872(RSP)]

93 À • Smrtna kazen

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Elena Valenciano (O-000103/2015 - B8-0761/2015)
Odbor za zunanje zadeve
Svet
Smrtna kazen

[2015/2879(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

11 «««I • Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Poročilo predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.
861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega
postopka v sporih majhne vrednosti ter Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog

[COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)]

Odbor za pravne zadeve

34 À«««I • Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak

Poročilo: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju emisij
nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak

[COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
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31 «««I • Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi

Poročilo: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov
držav članic v zvezi s kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ter razveljavitvi Direktive
Sveta 83/417/EGS

[COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
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