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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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10:00 - 12:30     

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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09:00 - 10:00 Razprave

10:00 - 12:30 Razprave

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

15:00 - 23:00 Razprave

68 À • Pravna država v Romuniji

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2844(RSP)]

Glasovanje bo na prvem novembrskem delnem zasedanju

19 • Razprava s predsednikom estonske vlade Jürijem Ratasom o prihodnosti Evrope

[2018/2731(RSP)]

15 « - Harmonizacija in poenostavitev nekaterih pravil v okviru sistema DDV

Poročilo: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

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

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

62 « - DDV: obdobje uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti ter mehanizma za hiter odziv

Poročilo: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na
dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave
določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v
primerih goljufij na področju DDV

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

63 « - Upravno sodelovanje na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence

Poročilo: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na
področju trošarin glede vsebine elektronske evidence

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

74 À«««I - Vrednotenje zdravstvenih tehnologij

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

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

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
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66 À«««I - Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila

Poročilo: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

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

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

11 À« - Stopnje davka na dodano vrednost

Poročilo: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

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

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

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

Predlog resolucije

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

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

Predlogi resolucij

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

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

Predlog resolucije

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Minimalni dohodek za pravično Evropo: državljanska pravica

Tematska razprava (člen 153a Poslovnika)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

Poročilo: Axel Voss (A8-0320/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za
pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

30 À«««I • Vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi

Poročilo: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju
odredb o zamrznitvi in zaplembi

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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28 À«««I • Prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

Poročilo: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok
neosebnih podatkov v Evropski uniji

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

78 • Tveganja pranja denarja v bančnem sektorju EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2860(RSP)]

72 • Humanitarna kriza v Sredozemlju: podpora lokalnim in regionalnim organom

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2854(RSP)]

85 À • Boj proti carinskim goljufijam in zaščita lastnih sredstev EU

Izjava Komisije

[2018/2747(RSP)]
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