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Pojašnjenje postupaka
 

Osim ako Parlament ne odluči drugačije, tekstovi s plenarnih sjednica daju se na glasovanje sljedećim redom:
 

À = Rokovi    ´ = Rokovi ako su zatraženi    6 = Tekst još nije usvojen, eventualni rokovi

1. Treće čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««III)
zajednički se tekst odobrava većinom glasova

2. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova zastupnika Parlamenta za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

3. Drugo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««II)
većinom glasova svih zastupnika Parlamenta odbacuje se ili izmjenjuje prijedlog Vijeća stajalište
Vijeća odobrava se većinom glasova

4. Poslovnik Europskog parlamenta

- Izmjene Poslovnika
izmjene se usvajaju većinom glasova svih zastupnika Parlamenta
većinom glasova usvaja se prijedlog odluke

5. Prvo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««I)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

6. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

7. Drugi postupci

- Postupak savjetovanja («)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

- Drugo (izjave, usmena pitanja, izvješća na vlastitu inicijativu, ukidanje imuniteta)
većinom glasova donosi se prijedlog rezolucije ili prijedlog odluke
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Zajednička rasprava - Emisije stakleničkih plinova

 
Kraj zajedničke rasprave
 
Zajednička rasprava - Kružno gospodarstvo i izvješćivanje o okolišu
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17:00 - 23:00 Rasprave

1 • Nastavak zasjedanja i plan rada

149 À«««I • Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta,
prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do
2030.

Izvješće: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i
uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i
šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe
br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i
izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim
informacijama u vezi s klimatskim promjenama

[2016/0230(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

(Rasprava: 11/09/2017, glasovanje: 13/09/2017)

148 À«««I • Obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova radi ispunjenja
obveza u okviru Pariškog sporazuma

Izvješće: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obvezujućem
godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021.
do 2030. za otpornu energetsku uniju i ispunjenje obveza u okviru Pariškog
sporazuma te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o
mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za
izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama

[2016/0231(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

(Rasprava: 13/06/2017, glasovanje: 14/06/2017)

40 À«««I • Ambalaža i ambalažni otpad

Izvješće: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

[2015/0276(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Glasovanje će se održati u srijedu

(Rasprava: 14/03/2017, glasovanje: 14/03/2017)



 
Kraj zajedničke rasprave
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32 À«««I • Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i
elektronička oprema

Izvješće: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva
2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o
otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i
elektroničkoj opremi

[2015/0272(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Glasovanje će se održati u srijedu

(Rasprava: 14/03/2017, glasovanje: 14/03/2017)

55 À«««I • Otpad

Izvješće: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
2008/98/EZ o otpadu

[2015/0275(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Glasovanje će se održati u srijedu

(Rasprava: 14/03/2017, glasovanje: 14/03/2017)

82 À«««I • Odlagališta otpada

Izvješće: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijećao izmjeni Direktive
1999/31/EZ o odlagalištima otpada

[2015/0274(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Glasovanje će se održati u srijedu

(Rasprava: 14/03/2017, glasovanje: 14/03/2017)

13 À«««I • Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu

Izvješće: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
Vijeća 87/217/EEZ, Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive
2009/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog
parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 86/278/EEZ i Direktive Vijeća 94/63/EZ u
pogledu postupovnih pravila u području izvješćivanja o okolišu i o stavljanju izvan
snage Direktive Vijeća 91/692/EEZ

[2016/0394(COD)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Glasovanje će se održati u srijedu



 
Zajednička rasprava - Rodna ravnopravnost u medijskom sektoru

 
Kraj zajedničke rasprave

 

Kratko predstavljanje sljedećih izvješća:
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45 À • Provedba Sedmog programa djelovanja za okoliš

Izvješće: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Izvješće o provedbi Sedmog programa djelovanja za okoliš

[2017/2030(INI)]

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

187 À • Rodna ravnopravnost u medijskom sektoru u EU-u

Izvješće: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Izvješće o rodnoj ravnopravnosti u medijskom sektoru u EU-u

[2017/2210(INI)]

Odbor za prava žena i jednakost spolova

167 À • Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora

Usmeno pitanje

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Odbor za prava žena i jednakost spolova
Komisija
Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora

[2017/3016(RSP)]

35 À • Provedba Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć i
Europskog razvojnog fonda

Izvješće: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Izvješće o provedbi Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć
i Europskog razvojnog fonda

[2017/2258(INI)]

Odbor za razvoj

177 • Europska strategija za promicanje proteinskih usjeva

Izvješće: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Izvješće o Europskoj strategiji za promicanje proteinskih usjeva – poticanje
proizvodnje proteinskih kultura i mahunarki u europskom poljoprivrednom sektoru

[2017/2116(INI)]

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

176 À • Poboljšanje održivosti duga zemalja u razvoju

Izvješće: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Izvješće o poboljšanju održivosti duga zemalja u razvoju

[2016/2241(INI)]

Odbor za razvoj
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159 À • Jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u

Izvješće: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Izvješće o jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji: 7.
izvješće Europske komisije

[2017/2279(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

2 • Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
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