
13/11/18 630.251/OJ

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT

2014 2019

Dokument zasedanja

DNEVNI RED

Torek, 13. november 2018



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 Razprave

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

15:00 - 17:30 Razprave

17:30 - 23:00 Razprave

25 À • Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v
luči dogovora

Vmesno poročilo: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez
(A8-0358/2018)

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči
dogovora

[2018/0166R(APP)]

Odbor za proračun

Glasovanje bo v sredo

32 - Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Latviji

Poročilo: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske
unije za zagotavljanje pomoči Latviji

[COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)]

Odbor za proračun

22 - Razvojna pomoč EU na področju izobraževanja

Poročilo: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

[2018/2081(INI)]

Odbor za razvoj

14 À«««I - Energetska učinkovitost

Poročilo: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

[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)

[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)



 

15:00 - 17:30     

 

17:30 - 23:00     
 
Skupna razprava - Pridružitvena sporazuma EU z Gruzijo in Moldavijo
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16 À«««I - Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov

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

[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)

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

Odbor za ribištvo

39 À - Pravna država v Romuniji

Predlog resolucije

B8-0522/2018

[2018/2844(RSP)]

(Razprava: 03/10/2018)

35 À - Minimalni standardi za manjšine v EU

Poročilo: József Nagy (A8-0353/2018)

[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)

[2018/2083(INI)]

Odbor za razvoj

67 • Razprava z nemško kanclerko Angelo Merkel o prihodnosti Evrope

[2018/2733(RSP)]

57 À • Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU-Gruzija

Poročilo: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Gruzijo

[2017/2282(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

58 À • Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU-Moldavija

Poročilo: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Moldavijo

[2017/2281(INI)]

Odbor za zunanje zadeve



Zaključek skupne razprave
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13 • Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP

Poročilo: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Poročilo o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP

[2018/2157(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

38 À«««I • Krepitev vloge organov, pristojnih za konkurenco, in zagotavljanje pravilnega
delovanja notranjega trga

Poročilo: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi vloge organov
držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje izvajali pravila konkurence
in zagotavljali pravilno delovanje notranjega trga

[COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

76 • Urejanje virtualnih valut in prvih javnih ponudb kovancev

Izjava Komisije

[2018/2923(RSP)]

75 • Podpora držav članic EU globalnemu dogovoru OZN o migracijah

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2924(RSP)]

12 À • Humanitarni vizumi

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Poročilo s priporočili Komisiji o humanitarnih vizumih

[2017/2270(INL)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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