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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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09:00 - 10:00 Razprave

10:00 - 12:30 Razprave

13:00 - 14:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 23:00 Razprave

185 À • Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki
spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji

Izjava Komisije

[2018/2619(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

195 • Razprava s predsednikom Francoske republike Emmanuelom Macronom o
prihodnosti Evrope

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Libanonom: sodelovanje Libanona
v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA)

Priporočilo: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med
Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike
v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA)

[2017/0199(NLE)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

62 ««« - Sporazum med EU in Mavricijem o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni
prispevek

Priporočilo: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega
prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem
sektorju

[2017/0223(NLE)]

Odbor za ribištvo

157 ««« - Sporazum med EU in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

Priporočilo: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in
Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

[2017/0259(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino
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177 - Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih poljščin

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

[2017/2116(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

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)

[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)

[2016/0231(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

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

181 À«««I - Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Poročilo: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št.
1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih
političnih strank in evropskih političnih fundacij

[2017/0219(COD)]

Odbor za ustavne zadeve

34 À«««I - Energetska učinkovitost stavb

Poročilo: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/31/EU o
energetski učinkovitosti stavb

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

45 À - Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa

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

[2017/2030(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

187 À - Enakost spolov v medijskem sektorju v EU

Poročilo: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

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

Predlogi resolucij

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]
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35 À - Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in
Evropskega razvojnega sklada

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

[2017/2258(INI)]

Odbor za razvoj

176 À - Krepitev vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju

Poročilo: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Odbor za razvoj

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

Poročilo: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

193 À • Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in
o beguncih

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

[2018/2642(RSP)]

214 • Razmere v Siriji

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

[2018/2673(RSP)]

210 À • Razmere v Rusiji

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

[2018/2669(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju

194 • Obeti za mir na Korejskem polotoku glede na nedavne dogodke

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

[2018/2643(RSP)]

211 À • Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja
dveh grških vojakov v Turčiji

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

[2018/2670(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek
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38 À • Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in
prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020

Poročilo: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Poročilo o izvajanju instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in
prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020

[2017/2280(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

19 ««« • Okvirni sporazum med EU in Avstralijo

Priporočilo: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma
med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na
drugi strani

[2016/0367(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

21 • Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija)

Poročilo: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v
imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami
članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani

[2017/2227(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

89 À • Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016

Poročilo: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Poročilo o letnih poročilih o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016

[2017/2010(INI)]

Odbor za pravne zadeve
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