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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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17:00 - 23:00 Rasprave

1 • Nastavak zasjedanja i plan rada

23 À«««I • Europski program industrijskog razvoja u području obrane

Izvješće: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog
programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i
inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Odbor za industriju, istraživanje i energiju

37 À«««I • Integrirana statistika na razini poljoprivrednih gospodarstava

Izvješće: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na
razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i
(EU) br. 1337/2011

[COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)]

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

19 À • Kršenje prava autohtonih naroda u svijetu

Izvješće: Francisco Assis (A8-0194/2018)

Izvješće o kršenju prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemljištem

[2017/2206(INI)]

Odbor za vanjske poslove

12 À • Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova

Izvješće: Charles Goerens (A8-0187/2018)

Izvješće Ususret vanjskoj strategiji EU-a protiv ranih i prisilnih brakova – sljedeći koraci

[2017/2275(INI)]

Odbor za vanjske poslove

Glasovanje će se održati u srijedu

17 À • Klimatska diplomacija

Izvješće: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018)

Izvješće o klimatskoj diplomaciji

[2017/2272(INI)]

Odbor za vanjske poslove

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
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20 À • 73. zasjedanje Opće skupštine UN-a

Izvješće: Eugen Freund (A8-0230/2018)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću o 73. zasjedanju Opće skupštine
Ujedinjenih naroda

[2018/2040(INI)]

Odbor za vanjske poslove

Članak 113.
Glasovanje će se održati u četvrtak

38 • Uloga gradova u institucionalnom okviru Unije

Izvješće: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018)

Izvješće o ulozi gradova u institucionalnom okviru Unije

[2017/2037(INI)]

Odbor za ustavna pitanja

60 • Trodimenzionalni ispis: prava intelektualnoga vlasništva i građanskopravna
odgovornost

Izvješće: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018)

Izvješće o trodimenzionalnom ispisu, izazovu u području prava intelektualnoga
vlasništva i građanskopravne odgovornosti

[2017/2007(INI)]

Odbor za pravna pitanja

2 • Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
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