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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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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

74 À«««I • Vrednotenje zdravstvenih tehnologij

Poročilo: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednotenju zdravstvenih
tehnologij in spremembi Direktive 2011/24/EU

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Glasovanje bo v sredo

69 • Izvajanje smernic Sveta za osebe LGBTI v okviru razmer v Čečeniji

Vprašanje za ustni odgovor

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
Komisija
Izvajanje smernic Sveta za osebe LGBTI v okviru razmer v Čečeniji

[2018/2851(RSP)]

84 À • Mednarodni standardi računovodskega poročanja: MSRP 17 Zavarovalne pogodbe

Izjava Komisije

[2018/2689(RSP)]

Glasovanje bo v sredo

37 À • Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje
zaupanja z opuščanjem posrednikov

Vprašanje za ustni odgovor

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Komisija
Tehnologije distribuirane knjige transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem
posrednikov

[2017/2772(RSP)]

Glasovanje bo v sredo

86 À • Agenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja

Izjava Komisije

[2018/2720(RSP)]

Glasovanje bo v sredo

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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