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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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15:00 - 17:30 Razprave

17:30 - 24:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

41 • Razprava s predsednikom danske vlade Larsom Løkkejem Rasmussenom o
prihodnosti Evrope

[2018/2734(RSP)]

46 • Strategija za dolgoročno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v EU v skladu s
Pariškim sporazumom

Izjava Komisije

[2018/2941(RSP)]

24 À • Sveženj za enotni trg

Izjava Komisije

[2018/2903(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju

43 À • STO: pot naprej

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

Poročilo o STO: pot naprej

[2018/2084(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

8 À • Poročilo o Srbiji za leto 2018

Poročilo: David McAllister (A8-0331/2018)

Poročilo o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2018

[2018/2146(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

5 À • Poročilo o Kosovu za leto 2018

Poročilo: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Poročilo o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2018

[2018/2149(INI)]

Odbor za zunanje zadeve
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4 À • Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018

Poročilo: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Poročilo o poročilu Komisije o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018

[2018/2145(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

6 À • Poročilo o Albaniji za leto 2018

Poročilo: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2018

[2018/2147(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

7 À • Poročilo o Črni gori za leto 2018

Poročilo: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2018

[2018/2144(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

13 À • Varstvo akademske svobode v zunanjem delovanju EU

Poročilo: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici
Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o varstvu
akademske svobode v zunanjem delovanju EU

[2018/2117(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Člen 113 Poslovnika

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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