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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



Ponedjeljak, 10. rujna 2018.

 

 

17:00 - 23:00     

1 1Ponedjeljak, 10. rujna 2018.

626.050/OJ 626.050/OJ

17:00 - 23:00 Rasprave

1 • Nastavak zasjedanja i plan rada

14 À«««I • Europske snage solidarnosti

Izvješće: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira
Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013,
(EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Odbor za kulturu i obrazovanje

51 À«««I • Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj

Izvješće: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU)
2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i
izmjene njegova općeg cilja
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

(Glasovanje: 04/07/2018)

35 • Utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku

Izvješće: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Izvješće o utjecaju kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku

[2017/2225(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

29 • Posebne mjere za Grčku

Izvješće: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Izvješće o provedbi posebnih mjera za Grčku u skladu s Uredbom (EU) 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

99 À • Odgovor EU-a na požare iz srpnja 2018. u Matiju u grčkoj regiji Atici

Izjava Komisije

[2018/2847(RSP)]

Glasovanje će se održati u četvrtak
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56 • Načini reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na
kvalitetna radna mjesta

Izvješće: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Izvješće o načinima reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na
kvalitetna radna mjesta

[2017/2277(INI)]

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

47 À • Mjere za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na
radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u

Izvješće: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Izvješće o mjerama za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog
uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u

[2018/2055(INI)]

Odbor za prava žena i jednakost spolova

33 • Odnosi između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora
financijskih usluga

Izvješće: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Izvješće o odnosima između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora
financijskih usluga

[2017/2253(INI)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

37 À • Jezična ravnopravnost u digitalnom dobu

Izvješće: Jill Evans (A8-0228/2018)

Izvješće o jezičnoj ravnopravnosti u digitalnom dobu

[2018/2028(INI)]

Odbor za kulturu i obrazovanje

23 À • Transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u
razvoju: šume

Izvješće: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Izvješće o transparentnom i odgovornom upravljanju prirodnim resursima u
zemljama u razvoju: šume

[2018/2003(INI)]

Odbor za razvoj

46 • Poticanje rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a

Izvješće: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Izvješće o poticanju rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a

[2018/2054(INI)]

Odbor za regionalni razvoj

2 • Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
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