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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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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

51 • Program dejavnosti slovaškega predsedstva Sveta

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2710(RSP)]

71 À • Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017

Izjava Komisije

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Sodelovanje Azerbajdžana v programih Unije

Priporočilo: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi
strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za
sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

58 - Predlog spremembe proračuna št. 2/2016: presežek iz proračunskega leta 2015

Poročilo: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2016 za proračunsko leto
2016: vključitev presežka iz proračunskega leta 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Odbor za proračun

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

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

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

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

77 À«««I - Označevanje energijske učinkovitosti

Poročilo: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

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

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

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

Poročilo: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

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

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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20 À«««I - Evropska agencija za pomorsko varnost

Poročilo: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[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)

[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)

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

Odbor za proračunski nadzor

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)

[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)

[2016/2038(INI)]

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

47 À - Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016,
B8-0860/2016, B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016,
B8-0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Razprava: 08/06/2016)

81 À - Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube, kar
zadeva Belorusijo

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]
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92 À - Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: določitev minimalne zahteve glede kapitala in
kvalificiranih obveznosti

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Nove pobude v zvezi z mirovnim procesom na Bližnjem vzhodu

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Nova strategija EU o Kitajski

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2015

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • 71. zasedanje generalne skupščine ZN

Poročilo: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Poročilo s predlogom priporočila Evropskega parlamenta Svetu o 71. zasedanju generalne
skupščine Združenih narodov

[2016/2020(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

88 • Zaščita prijaviteljev nepravilnosti

Izjavi Sveta in Komisije

[2016/2806(RSP)]

86 • Revizija standardiziranega pristopa za kreditno tveganje v Baselskem odboru

Izjava Komisije

[2016/2804(RSP)]

82 À • Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih

[2016/2708(RPS)]
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