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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 - Sektor ribarstva EU-a

 
Kraj zajedničke rasprave
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17:00 - 23:00 Rasprave

1 • Nastavak zasjedanja i plan rada

40 • Odluka Komisije o Trećem paketu za mobilnost

Izjava Komisije

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se
iskorištavaju ti stokovi

Izvješće: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg
plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti
stokovi i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 676/2007 i Uredbe Vijeća (EZ)
br. 1342/2008

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Odbor za ribarstvo

(Rasprava: 13/09/2017, glasovanje: 14/09/2017)

27 • Optimizacija vrijednosnog lanca u sektoru ribarstva EU-a

Izvješće: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Izvješće o optimizaciji vrijednosnog lanca u sektoru ribarstva EU-a

[2017/2119(INI)]

Odbor za ribarstvo

73 À • Usklađenost proizvoda ribarstva s kriterijima za pristup tržištu EU-a

Izvješće: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Izvješće o provedbi kontrolnih mjera za utvrđivanje usklađenosti proizvoda ribarstva
s kriterijima za pristup tržištu EU-a

[2017/2129(INI)]

Odbor za ribarstvo

Glasovanje će se održati u srijedu



 

Kratko predstavljanje sljedećih izvješća:
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69 À • Budućnost hrane i poljoprivrede

Izvješće: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Izvješće o budućnosti hrane i poljoprivrede

[2018/2037(INI)]

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Glasovanje će se održati u srijedu

14 • Provedba instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u nakon reforme iz
2013.

Izvješće: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Izvješće o provedbi instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u nakon reforme
iz 2013.

[2017/2088(INI)]

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

89 À • Instrument za povezivanje Europe nakon 2020.

Izjava Komisije

[2018/2718(RSP)]

Glasovanje će se održati u četvrtak

20 À • Tumačenje i provedba Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi
zakonodavstva

Izvješće: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Izvješće o tumačenju i provedbi Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi
zakonodavstva

[2016/2018(INI)]

Odbor za pravna pitanja

Odbor za ustavna pitanja

Glasovanje će se održati u srijedu

12 À • Održivo financiranje

Izvješće: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Izvješće o održivom financiranju

[2018/2007(INI)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

10 À • Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017.

Izvješće: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Izvješće o pregledu stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017.

[2018/2009(INI)]

Odbor za pravna pitanja

2 • Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
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