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Pojasnitev postopkov
 

Če Parlament ne sklene drugače, se dajo obravnavana besedila na glasovanje v tem vrstnem redu:
 

À = Roki    ´ = Roki, če se zahtevajo    6 = Besedilo še ni sprejeto, predvidoma roki

1. Tretja obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««III)
za sprejetje skupnega besedila večina oddanih glasov

2. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po Pogodbah za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi zahteva večina glasov poslancev Parlamenta

3. Druga obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««II)
za zavrnitev ali spremembo skupnega stališča večina glasov poslancev Parlamenta
za odobritev stališča Sveta večina oddanih glasov

4. Poslovnik Evropskega parlamenta

- Spremembe Poslovnika
za sprejetje predlogov sprememb večina poslancev Parlamenta
za sprejetje predloga sklepa večina oddanih glasov

5. Prva obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««I)
za sprejetje ali spremembo zakonodajnega predloga večina oddanih glasov
za sprejetje osnutka zakonodajne resolucije večina oddanih glasov

6. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po Pogodbah za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi zahteva večina oddanih glasov

7. Drugi postopki

- Postopek posvetovanja («)
za sprejetje ali spremembo zakonodajnega predloga večina oddanih glasov
za sprejetje osnutka zakonodajne resolucije večina oddanih glasov

- Drugo (izjave, vprašanja za ustni odgovor, samoiniciativna poročila, odvzem imunitete)
za sprejetje predloga resolucije ali predloga sklepa večina oddanih glasov
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

149 À«««I • Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč,
spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike
do leta 2030

Poročilo: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij
toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in
gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi
Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje
emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v
zvezi s podnebnimi spremembami

[2016/0230(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

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

148 À«««I • Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz
Pariškega sporazuma

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

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju 2021–2030 za
trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi
Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje
emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v
zvezi s podnebnimi spremembami

[2016/0231(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

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

40 À«««I • Embalaža in odpadna embalaža

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

[2015/0276(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Glasovanje bo v sredo

(Razprava: 14/03/2017, glasovanje: 14/03/2017)
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32 À«««I • Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in
elektronska oprema

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv
2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter
odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in
elektronski opremi

[2015/0272(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Glasovanje bo v sredo

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

55 À«««I • Odpadki

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Direktive 2008/98/ES o odpadkih

[2015/0275(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Glasovanje bo v sredo

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

82 À«««I • Odlaganje odpadkov na odlagališčih

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih

[2015/0274(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Glasovanje bo v sredo

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

13 À«««I • Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju

Poročilo: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
Sveta 87/217/EGS, Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive
2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (EU) št. 1257/2013
Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive Sveta 86/278/EGS ter Direktive Sveta
94/63/ES v zvezi s postopkovnimi pravili na področju poročanja o okolju ter
razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS

[2016/0394(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Glasovanje bo v sredo

45 À • Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa

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

Poročilo o izvajanju sedmega okoljskega akcijskega programa

[2017/2030(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane



Skupna razprava - enakost spolov v medijskem sektorju
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187 À • Enakost spolov v medijskem sektorju v EU

Poročilo: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Poročilo o enakosti spolov v medijskem sektorju v EU

[2017/2210(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

167 À • Krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja

Vprašanje za ustni odgovor

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Komisija
Krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja

[2017/3016(RSP)]

35 À • Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za
humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada

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

Poročilo o izvajanju instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za
humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada

[2017/2258(INI)]

Odbor za razvoj

177 • Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih poljščin

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

Poročilo o evropski strategiji za spodbujanje beljakovinskih poljščin – spodbujanje
pridelave beljakovinskih rastlin in stročnic v evropskem kmetijskem sektorju

[2017/2116(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

176 À • Krepitev vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju

Poročilo: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Poročilo o krepitvi vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju

[2016/2241(INI)]

Odbor za razvoj

159 À • Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU

Poročilo: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Poročilo o krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Evropski uniji:
sedmo poročilo Evropske komisije

[2017/2279(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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