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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 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 16:00 Razprave

34 À • Storitve oskrbe v EU za večjo enakost spolov

Poročilo: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Poročilo o storitvah oskrbe v EU za večjo enakost spolov

[2018/2077(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

47 À • Lymska borelioza

Vprašanje za ustni odgovor

Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle
Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn (O-000088/2018 - B8-0417/2018)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Lymska borelioza

[2018/2774(RSP)]

81 À • Vietnam, zlasti položaj političnih zapornikov

Skupna resolucija B8-0526/2018, B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018,
B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

[2018/2925(RSP)]

82 À • Stanje na področju človekovih pravic na Kubi

Skupna resolucija B8-0528/2018, B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018,
B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

[2018/2926(RSP)]

83 À • Stanje na področju človekovih pravic v Bangladešu

Skupna resolucija B8-0533/2018, B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018,
B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

[2018/2927(RSP)]
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9 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 135 Poslovnika)

87 «««I - Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji

Poročilo: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih
pogojih v Evropski uniji

[COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Odločitev odbora o začetku pogajanj – člen 69c Poslovnika

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

Poročilo: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

[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)

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

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

34 À - Storitve oskrbe v EU za večjo enakost spolov

Poročilo: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

[2018/2077(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

47 À - Lymska borelioza

Predlog resolucije

B8-0514/2018

[2018/2774(RSP)]

51 À • Vloga nemške agencije za zaščito otrok (Jugendamt) v čezmejnih družinskih sporih

Izjava Komisije

[2018/2856(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
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