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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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17:00 - 24:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

94 À«««I • Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)

Poročilo: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za
okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

46 À«««I • Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali
mutagenim snovem pri delu

Poročilo: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim
ali mutagenim snovem pri delu

[2017/0004(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

58 À«««I • Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU

Poročilo: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti
ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št.
178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju
gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko
spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe
(ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih
za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za
živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o
fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

47 À • Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji

Poročilo: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Poročilo o polni uporabi določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji:
odprava kontrol na kopenskih, morskih in zračnih mejah

[2018/2092(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
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49 À«««I • Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Poročilo: Anne Sander (A8-0273/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi
Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi
Uredbe (EGS) št. 337/75

[2016/0257(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

50 À«««I • Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Poročilo: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske
agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 2062/94

[2016/0254(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

59 À«««I • Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Poročilo: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske
fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi
Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta

[2016/0256(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

18 À • Vojaška mobilnost

Poročilo: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Poročilo o vojaški mobilnosti

[2018/2156(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

56 • Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za
oblikovanje politike EU

Poročilo: Yana Toom (A8-0400/2018)

Poročilo o izobraževanju v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje
za oblikovanje politike EU

[2018/2090(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje

57 À • Nova evropska agenda za kulturo

Poročilo: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Poročilo o novi evropski agendi za kulturo

[2018/2091(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje
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2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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