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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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11:30 - 12:00     Slavnostna seja

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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09:00 - 11:20 Razprave

11:30 - 12:00 Slavnostna seja

12:00 - 14:00 GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja

15:00 - 23:00 Razprave

23 • Priprave seje Evropskega sveta 18. in 19. oktobra 2018

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2771(RSP)]

64 • Nagovor črnogorskega predsednika Mila Đukanovića

76 - Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos)

Poročilo: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos)

[2018/2069(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

59 «««I - Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav,
katerih državljani so oproščeni te zahteve

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani
morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve
(kodificirano besedilo)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Odbor za pravne zadeve

31 ««« - Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Marokom: pogoji za sodelovanje
Maroka v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA)

Priporočilo: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Unije, o znanstvenem in tehnološkem
sodelovanju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje
Kraljevine Maroko v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

75 ««« - Sporazum o zračnem prometu med EU in Kanado

Priporočilo: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zračnem prometu med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Odbor za promet in turizem
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73 « - Vključitev italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko
območje Unije

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES glede vključitve
italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v
ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

56 - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/001 NL/Financial
service activities

Poročilo: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Financial service
activities

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Odbor za proračun

17 À«««I - Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev

Poročilo: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o
usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih
storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Odbor za kulturo in izobraževanje

57 À - Predlog spremembe proračuna št. 5/2018: Preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta
za predpristopno pomoč, okrepitev evropskega instrumenta sosedstva in humanitarne pomoči za
druge nujne ukrepe

Poročilo: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2018 za proračunsko leto
2018, oddelek III – Komisija: Preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno
pomoč (IPA II), okrepitev evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge nujne
ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) glede na
pobudo WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Odbor za proračun
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48 À • Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s
človekovimi pravicami

Vprašanja za ustni odgovor

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Odbor za razvoj
Odbor za mednarodno trgovino
Odbor za zunanje zadeve
Svet
Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi
pravicami

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Odbor za razvoj
Odbor za mednarodno trgovino
Odbor za zunanje zadeve
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi
pravicami

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Odbor za razvoj
Odbor za mednarodno trgovino
Odbor za zunanje zadeve
Komisija
Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi
pravicami

[2018/2763(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

70 • Podpora EU Agenciji OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na
Bližnjem vzhodu (UNRWA) po umiku finančne podpore ZDA tej agenciji

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2018/2852(RSP)]

71 À • Razmere v Jemnu

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2018/2853(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

66 À«««I • Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka
gospodarska vozila

Poročilo: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov
emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del
celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe
(ES) št. 715/2007 (prenovitev)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
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15 « • Harmonizacija in poenostavitev nekaterih pravil v okviru sistema DDV

Poročilo: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede
harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano
vrednost ter uvedbe dokončnega sistema za obdavčevanje trgovine med državami
članicami

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

11 À« • Stopnje davka na dodano vrednost

Poročilo: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede
stopenj davka na dodano vrednost

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

89 À • Porast neofašističnega nasilja v Evropi

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2869(RSP)]

Glasovanje bo na drugem oktobrskem delnem zasedanju

47 • Odvzem volilne pravice v EU

Vprašanja za ustni odgovor

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Odbor za peticije
Svet
Odvzem volilne pravice v EU

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Odbor za peticije
Komisija
Odvzem volilne pravice v EU

[2018/2767(RSP)]
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