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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 - 11:20 Razprave

11:30 - 13:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

47 • Razprava s predsednikom belgijske vlade Charlesom Michelom o prihodnosti
Evrope

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Uzbekistanom (pristop Hrvaške)

Priporočilo: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola k Sporazumu o
partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami
članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike
Hrvaške k Evropski uniji

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

8 ««« - Okvirni sporazum med EU in Korejo (pristop Hrvaške)

Priporočilo: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnemu sporazumu med Evropsko unijo in
njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani v imenu Evropske unije in
njenih držav članic zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

20 « - Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov ADB-CHMINACA

Priporočilo: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov N-(1-
amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamid (ADB-CHMINACA)

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

17 « - Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov CUMYL-4CN-BINACA

Poročilo: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov 1-(4-
cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamid (CUMYL-4CN-BINACA)

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

38 - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/010
BE/Caterpillar

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Belgije (EGF//2017/010 BE/Caterpillar)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Odbor za proračun
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24 - Letno poročilo za leto 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam

Poročilo: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Odbor za proračunski nadzor

49 À - Nasprotovanje v skladu s členom 106: gensko spremenjena sladkorna pesa H7-1

Predlogi resolucij

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Imenovanje člana v izbirno komisijo za mesto evropskega glavnega tožilca

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

39 À - Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2016

Poročilo: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Odbor za proračunski nadzor

50 À - Predsedniške volitve v Venezueli

Predlogi resolucij

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Kohezijska politika in tematski cilj „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v
ključnih omrežnih infrastrukturah“

Poročilo: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

42 À - Zaščita otrok pri migracijah

Predlogi resolucij

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih

Predlogi resolucij

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]

5 À - Trenutne razmere v sektorjih ovčjereje in kozjereje v Uniji ter obeti zanju

Poročilo: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

40 À - Pluralnost in svoboda medijev v Evropski uniji

Poročilo: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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