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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



Ponedeljek, 12. november 2018

 

 

17:00 - 23:00     

 
Skupna razprava - Sveženj o čisti energiji
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

14 À«««I • Energetska učinkovitost

Poročilo: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi
Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti

[COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(Razprava: 15/01/2018, glasovanje: 17/01/2018)

15 À«««I • Upravljanje energetske unije

Poročilo: Michèle Rivasi, Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju
energetske unije, spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 98/70/ES, Direktive
2009/31/ES, Uredbe (ES) št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive
2009/73/ES, Direktive Sveta 2009/119/ES, Direktive 2010/31/EU, Direktive
2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 2015/652 ter
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013

[COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(Razprava: 15/01/2018, glasovanje: 17/01/2018)

16 À«««I • Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov

Poročilo: José Blanco López (A8-0392/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju
uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev)

[COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(Razprava: 15/01/2018, glasovanje: 17/01/2018)

40 À«««I • Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča
te staleže

Poročilo: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega
načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže

[COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)]

Odbor za ribištvo



 

Kratke predstavitve naslednjih poročil:
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84 • Poplave v Evropi

Izjava Komisije

[2018/2928(RSP)]

Sledi en krog govornikov iz političnih skupin

35 À • Minimalni standardi za manjšine v EU

Poročilo: József Nagy (A8-0353/2018)

Poročilo o minimalnih standardih za manjšine v EU

[2018/2036(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

23 À • Digitalizacija za razvoj: zmanjševanje revščine s tehnologijo

Poročilo: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Poročilo o digitalizaciji za razvoj: zmanjševanje revščine s tehnologijo

[2018/2083(INI)]

Odbor za razvoj

22 • Razvojna pomoč EU na področju izobraževanja

Poročilo: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Poročilo o razvojni pomoči EU na področju izobraževanja

[2018/2081(INI)]

Odbor za razvoj

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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