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Pojašnjenje postupaka
 

Osim ako Parlament ne odluči drugačije, tekstovi s plenarnih sjednica daju se na glasovanje sljedećim redom:
 

À = Rokovi    ´ = Rokovi ako su zatraženi    6 = Tekst još nije usvojen, eventualni rokovi

1. Treće čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««III)
zajednički se tekst odobrava većinom glasova

2. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova zastupnika Parlamenta za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

3. Drugo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««II)
većinom glasova svih zastupnika Parlamenta odbacuje se ili izmjenjuje prijedlog Vijeća stajalište
Vijeća odobrava se većinom glasova

4. Poslovnik Europskog parlamenta

- Izmjene Poslovnika
izmjene se usvajaju većinom glasova svih zastupnika Parlamenta
većinom glasova usvaja se prijedlog odluke

5. Prvo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««I)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

6. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

7. Drugi postupci

- Postupak savjetovanja («)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

- Drugo (izjave, usmena pitanja, izvješća na vlastitu inicijativu, ukidanje imuniteta)
većinom glasova donosi se prijedlog rezolucije ili prijedlog odluke
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15:00 - 17:30 Rasprave

17:30 - 24:00 Rasprave

1 • Nastavak zasjedanja i plan rada

41 • Rasprava s danskim premijerom Larsom Løkkeom Rasmussenom o budućnosti
Europe

[2018/2734(RSP)]

46 • Strategija za dugoročno smanjivanje emisija stakleničkih plinova u EU-u u skladu s
Pariškim sporazumom

Izjava Komisije

[2018/2941(RSP)]

24 À • Paket mjera za jedinstveno tržište

Izjava Komisije

[2018/2903(RSP)]

Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici

43 À • WTO: smjernice za budućnost

Izvješće: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Izvješće o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO): smjernice za budućnost

[2018/2084(INI)]

Odbor za međunarodnu trgovinu

8 À • Izvješće o Srbiji za 2018.

Izvješće: David McAllister (A8-0331/2018)

Izvješće o Izvješću Komisije o Srbiji za 2018.

[2018/2146(INI)]

Odbor za vanjske poslove

5 À • Izvješće o Kosovu za 2018.

Izvješće: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Izvješće o Izvješću Komisije o Kosovu za 2018.

[2018/2149(INI)]

Odbor za vanjske poslove
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4 À • Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2018.

Izvješće: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Izvješće o Izvješću Komisije o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2018.

[2018/2145(INI)]

Odbor za vanjske poslove

6 À • Izvješće o Albaniji za 2018.

Izvješće: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Izvješće o Izvješću Komisije o Albaniji za 2018.

[2018/2147(INI)]

Odbor za vanjske poslove

7 À • Izvješće o Crnoj Gori za 2018.

Izvješće: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Izvješće o Izvješću Komisije o Crnoj Gori za 2018.

[2018/2144(INI)]

Odbor za vanjske poslove

13 À • Obrana akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a

Izvješće: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici
Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o obrani
akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a

[2018/2117(INI)]

Odbor za vanjske poslove

Članak 113.

2 • Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
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