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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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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

29 «««I • Mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo

Poročilo: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z mejnimi
vrednostmi emisij in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno
mobilno mehanizacijo

[2014/0268(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

34 À • Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela

Poročilo: Brando Benifei (A8-0204/2016)

Poročilo o beguncih: vključevanje v družbo in na trg dela

[2015/2321(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

78 • Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Thomas Händel (O-000094/2016 - B8-0709/2016)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih

[2016/2793(RSP)]

77 À«««I • Označevanje energijske učinkovitosti

Poročilo: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za
označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Glasovanje bo v sredo

25 À • Socialni in okoljski standardi, človekove pravice in družbena odgovornost

Poročilo: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

Poročilo o izvajanju priporočil Parlamenta iz leta 2010 o socialnih in okoljskih
standardih, človekovih pravicah in družbeni odgovornosti gospodarskih družb

[2015/2038(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino



 
Zaključek skupne razprave
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68 À • V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe

Poročilo: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

Poročilo o novi v prihodnost usmerjeni in inovativni strategiji za trgovino in naložbe

[2015/2105(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

23 À • Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU

Poročilo: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

Poročilo o boju proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU

[2015/2340(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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