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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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09:00 - 11:20     
 
Skupna razprava - Sveženj o telekomunikacijah

 
Zaključek skupne razprave

 

11:30 - 12:00     Slavnostna seja
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09:00 - 11:20 Razprave

11:30 - 12:00 Slavnostna seja

12:00 - 12:30 (Podelitev nagrade LUX)

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

15:00 - 23:00 Razprave

18 À«««I • Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah

Poročilo: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem
zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev)

[COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

17 À«««I • Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Poročilo: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa
evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

[COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

63 À«««I • Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila

Poročilo: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov
emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

70 • Nagovor predsednika Južnoafriške republike Cyrila Ramaphose
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71 • (Podelitev nagrade LUX)

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)

[2018/0166R(APP)]

Odbor za proračun

64 « - Pravila o državni pomoči: nove vrste državne pomoči

Poročilo: Sander Loones (A8-0315/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2015/1588 z dne 13. julija 2015 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne
pomoči

[COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

13 - Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP

Poročilo: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

[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)

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

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

18 À«««I - Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah

Poročilo: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

[COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

17 À«««I - Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Poročilo: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

[COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

63 À«««I - Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila

Poročilo: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

65 À - Potreba po celovitem mehanizmu za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

Predlogi resolucij

B8-0523/2018, B8-0524/2018

[2018/2886(RSP)]

(Razprava: 23/10/2018)
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57 À - Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU-Gruzija

Poročilo: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

[2017/2282(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

58 À - Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU-Moldavija

Poročilo: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

[2017/2281(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

12 À - Humanitarni vizumi

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

[2017/2270(INL)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

80 • Povečanje odpornosti EU proti vplivom tujih subjektov v bližnji predvolilni
kampanji Evropskega parlamenta

Tematska razprava (člen 153a Poslovnika)

[2018/2919(RSP)]

56 À«««I • Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu

Poročilo: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih
potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

[COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)]

Odbor za promet in turizem

62 À«««I • Obstojna organska onesnaževala

Poročilo: Julie Girling (A8-0336/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih
onesnaževalih (prenovitev)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

85 • Neodvisnost statističnih organov v Evropski uniji in primer Andreasa Georgiuja

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2930(RSP)]

69 • Evropska varnost in prihodnost Pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega

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

[2018/2907(RSP)]

77 • Odziv na karavano srednjeameriških migrantov na meji z Mehiko

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

[2018/2920(RSP)]
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79 • Ekstrateritorialne posledice ameriških sankcij proti Iranu za evropska podjetja

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

[2018/2922(RSP)]
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