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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 - 11:50 PREDNOSTNA RAZPRAVA

12:30 - 14:30 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 23:00 Razprave

43 • Stanje v Uniji

Izjava predsednika Komisije

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Nazivne količine za dajanje enojno destiliranega žganja šoču na trg Unije

Poročilo: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 110/2008 v zvezi
z nazivnimi količinami za dajanje enojno destiliranega žganja šoču, ki se proizvaja v kotlu in stekleniči na
Japonskem, na trg Unije

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

26 ««« - Sprememba Memoranduma o sodelovanju med ZDA in EU (uvedba sistemov upravljanja zračnega
prometa)

Priporočilo: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju
NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

18 ««« - Sporazum o zračnem prevozu med Kanado in EU (pristop Hrvaške)

Priporočilo: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med
Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike
Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Odbor za promet in turizem

88 À«««I - Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

Poročilo: Axel Voss (A8-0245/2018)

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Odbor za pravne zadeve

52 À«««I - Kontrola gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje

Poročilo: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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53 À«««I - Boj proti pranju denarja s kazenskopravnimi sredstvi

Poročilo: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

19 À - Razmere na Madžarskem

Poročilo: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

86 À - Avtonomni orožni sistemi

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018,
B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - Stanje odnosov med EU in ZDA

Poročilo: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

28 À - Stanje odnosov med EU in Kitajsko

Poročilo: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

91 • Prihodnost pokojnin: boj proti privatizaciji in krepitev javnih in splošnih sistemov
socialne varnosti

Tematska razprava (člen 153a Poslovnika)

[2018/2843(RSP)]

44 • Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - proračunsko leto 2019

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih
in agencijah Unije in prosti pretok takih podatkov

Poročilo: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št.
1247/2002/ES

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve



Skupna razprava - Strategija za plastiko in zakonodaja o kemikalijah, proizvodih in

odpadkih
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32 À • Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu

Poročilo: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Poročilo o evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu

[2018/2035(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

70 À • Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah,
proizvodih in odpadkih

Vprašanja za ustni odgovor

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Svet
Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih

[2018/2589(RSP)]

24 À • Evropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom

Poročilo: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Poročilo o Evropskem akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper odpornost proti
antimikrobikom

[2017/2254(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

55 À«««I • Enotni digitalni portal

Poročilo: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega
digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in
reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

49 À • Evropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU

Poročilo: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Poročilo o Evropi v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU

[2017/2257(INI)]

Odbor za promet in turizem
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