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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 - 11:50     

 

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

(člen 135 Poslovnika)

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 17:00 Razprave

37 À • Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov

Poročilo: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Poročilo o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim
poudarkom na sklepnih ugotovitvah Odbora Združenih narodov za pravice invalidov

[2015/2258(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

89 À • Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju

skupna resolucija B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016,
B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahrajn

skupna resolucija B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016,
B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja

skupna resolucija B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016,
B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 135 Poslovnika)

65 À - 71. zasedanje generalne skupščine ZN

Poročilo: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

37 À - Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov

Poročilo: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve



 

15:00 - 17:00     
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82 À - Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: dovoljene zdravstvene trditve na živilih

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Komisija
Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU

[2016/2681(RSP)]

76 • Prenos osebnih podatkov na Kitajsko

Izjava Komisije

[2016/2762(RSP)]

94 • Uporaba zakona o minimalni plači v prometnem sektorju

Izjava Komisije

[2016/2815(RSP)]
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