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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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08:30 - 12:50     

 

PREDNOSTNA RAZPRAVA

 

13:00 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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08:30 - 12:50 Razprave

13:00 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 23:00 Razprave

52 • Pregled dela nizozemskega predsedstva Sveta

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2709(RSP)]

1 krog govornikov političnih skupin

50 • Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 28. in 29. junija 2016

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Sporazum med EU in Perujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi
vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

[2015/0199(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

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

Poročilo: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[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)

[2015/2321(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

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

Poročilo: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

68 À - V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe

Poročilo: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino



 

15:00 - 23:00     
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23 À - Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU

Poročilo: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

26 À • Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek
Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

Poročilo: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Poročilo o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020:
prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

[2015/2353(INI)]

Odbor za proračun

56 À • Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)

Poročilo: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Poročilo o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom

[2016/2038(INI)]

Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom
(TAXE 2)

21 À«««I • Evropska mejna in obalna straža

Poročilo: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni
straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in Odločbe
Sveta 2005/267/ES

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

55 À«««II • Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji

Priporočilo za drugo obravnavo: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni
varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

47 À • Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020

Izjava Komisije

[2016/2695(RSP)]



Skupna razprava - Agenciji za pomorstvo in ribištvo

 
Zaključek skupne razprave
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20 À«««I • Evropska agencija za pomorsko varnost

Poročilo: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Odbor za promet in turizem

22 À«««I • Agencija Skupnosti za nadzor ribištva

Poročilo: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Odbor za ribištvo

62 «««I • Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU,
Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj
proti goljufijam (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Odbor za proračunski nadzor


	Torek, 5. julij 2016
	08:30 - 12:50     
	PREDNOSTNA RAZPRAVA

	13:00 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
	15:00 - 23:00     
	Skupna razprava - Agenciji za pomorstvo in ribištvo



