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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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Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države
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09:00 - 11:50 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 16:00 Večje interpelacije

174 À • Izvajanje direktive o evropski odredbi o zaščiti

Poročilo: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Poročilo o izvajanju Direktive 2011/99/EU o evropski odredbi o zaščiti

[2016/2329(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

158 À • Izvajanje bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje

Vprašanje za ustni odgovor

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Odbor za kulturo in izobraževanje
Komisija
Izvajanje bolonjskega procesa - trenutno stanje in nadaljnje ukrepanje

[2018/2571(RSP)]

205 À • Belorusija

Skupna resolucija B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018,
B8-0201/2018, B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Filipini

Skupna resolucija B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018,
B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Razmere v Gazi

Skupna resolucija B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018,
B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]



12:00 - 14:00     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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9 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 135 Poslovnika)

201 « - Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje

[COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

41 À«««I - Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma

Poročilo: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

15 À«««I - Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in
samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

Poročilo: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

(Razprava: 04/04/2017, glasovanje: 04/04/2017)

14 À«««I - Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov

Poročilo: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

202 À« - Smernice za politike zaposlovanja držav članic

Poročilo: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

[COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

183 À - Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski parlament

Poročilo: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2019

[2018/2001(BUD)]

Odbor za proračun

217 «««I - Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi
Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij

Poročilo: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi
Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Odločitev odbora o začetku pogajanj – člen 69c Poslovnika
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190 À - Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine
Kušnírove

Predlogi resolucij

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Razprava: 14/03/2018)

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

Predlogi resolucij

B8-0189/2018

[2018/2619(RSP)]

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

Predlogi resolucij

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente

Poročilo: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

73 À - Letno poročilo o politiki konkurence

Poročilo: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

156 À - Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi

Predlogi resolucij

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Izvajanje direktive o evropski odredbi o zaščiti

Poročilo: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

158 À - Izvajanje bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje

Predlogi resolucij

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]



15:00 - 16:00     Večje interpelacije
 

Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika)
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216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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