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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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Skupna razprava - ribiški sektor EU
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

40 • Sklep Komisije o tretjem svežnju o mobilnosti

Izjava Komisije

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te
staleže

Poročilo: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega
načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 676/2007 in Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008

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

Odbor za ribištvo

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

27 • Optimizacija vrednostne verige v ribiškem sektorju EU

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

Poročilo o optimizaciji vrednostne verige v ribiškem sektorju EU

[2017/2119(INI)]

Odbor za ribištvo

73 À • Skladnost ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU

Poročilo: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Poročilo o izvajanju nadzornih ukrepov za vzpostavitev skladnosti ribiških
proizvodov z merili za dostop do trga EU

[2017/2129(INI)]

Odbor za ribištvo

Glasovanje bo v sredo

69 À • Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva

Poročilo: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Poročilo o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstvu

[2018/2037(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Glasovanje bo v sredo
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14 • Izvajanje instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013

Poročilo: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Poročilo o izvajanju instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013

[2017/2088(INI)]

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

89 À • Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020

Izjava Komisije

[2018/2718(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

20 À • Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi
zakonodaje

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

Poročilo o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi
zakonodaje

[2016/2018(INI)]

Odbor za pravne zadeve

Odbor za ustavne zadeve

Glasovanje bo v sredo

12 À • Vzdržne finance

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

Poročilo o vzdržnih financah

[2018/2007(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

10 À • Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017

Poročilo: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Poročilo o pregledu stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017

[2018/2009(INI)]

Odbor za pravne zadeve

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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