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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



Sreda, 12. december 2018

 

 

10:00 - 12:00     PREDNOSTNA RAZPRAVA

 

12:00 - 12:30

 

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

1 1Sreda, 12. december 2018

631.718/OJ 631.718/OJ

10:00 - 12:00 PREDNOSTNA RAZPRAVA

12:00 - 12:30 Podelitev nagrade Saharova

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

15:00 - 17:00 Razprave

17:00 - 18:00 GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)

18:00 - 24:00 Razprave (po glasovanju)

76 • Razprava s predsednikom Republike Ciper Nikosom Anastasiadisom o prihodnosti
Evrope

[2018/2797(RSP)]

110 • Podelitev nagrade Saharova

79 - Predlog spremembe proračuna št. 6/2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem
obveznosti (iz lastnih sredstev)

Poročilo: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2018 za proračunsko leto
2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti v skladu s posodobljenimi napovedmi
odhodkov in posodobljenimi prihodki (iz lastnih sredstev)

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Odbor za proračun

97 - Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za
obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj

Poročilo: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za
financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev
in varnostnih groženj

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Odbor za proračun

77 - Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna
EU za leto 2019

Poročilo: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo
predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2019

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Odbor za proračun

99 À • Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 – vsi oddelki
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96 À - Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019

Poročilo: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Odbor za proračun

25 ««« - Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko

Priporočilo: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

32 À - Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija)

Poročilo: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

[2018/0091M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

54 ««« - Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko

Priporočilo: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

75 À - Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija)

Poročilo: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

[2018/0122M(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve

19 ««« - Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Jordanijo (pristop Hrvaške)

Priporočilo: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega
sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino
Jordanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in
njenih držav članic

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Odbor za promet in turizem

89 À«««I - Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih
rezultatov

Poročilo: Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

88 À«««I - Program za izvajanje programa Obzorje Evropa

Poročilo: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

60 À - Sveženj za enotni trg

Predlogi resolucij

Skupna resolucija B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

[2018/2903(RSP)]

(Razprava: 28/11/2018)



 

15:00 - 17:00     

 
Skupna razprava - Davek na digitalne storitve in nesprejetje digitalnega davka za

EU ter potreba po pravilu o večini za obdavčevanje

 
Zaključek skupne razprave
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29 À - Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu

Poročilo: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

[2018/2044(INI)]

Posebni odbor o terorizmu

28 À - Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike

Poročilo: David McAllister (A8-0392/2018)

[2018/2097(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

30 À - Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike

Poročilo: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

[2018/2099(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

27 À - Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije
na tem področju

Poročilo: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

[2018/2098(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

108 • Vključevanje delavcev in državljanov v pravičen prehod za varnejši planet

Tematska razprava (člen 153a Poslovnika)

[2018/2973(RSP)]

72 À« • Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih
digitalnih storitev

Poročilo: Paul Tang (A8-0428/2018)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu davka na digitalne storitve za
prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

73 À« • Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo

Poročilo: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov
pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve



17:00 - 18:00     GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)

 

18:00 - 24:00     Razprave (po glasovanju)
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92 À«««I - Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada

Poročilo: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

91 À«««I - Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope

Poročilo: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Odbor za promet in turizem

16 À - Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino

Poročilo: Michael Gahler (A8-0369/2018)

[2017/2283(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

111 À • Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2975(RSP)]

35 • Hitro reševanje trgovinskih sporov

Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Poročilo s priporočili Komisiji o hitrem reševanju trgovinskih sporov

[2018/2079(INL)]

Odbor za pravne zadeve

31 À • Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017

Poročilo: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Poročilo o poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017

[2018/2105(INI)]

Odbor za peticije

V navzočnosti evropske varuhinje človekovih pravic Emily O'Reilly
Člen 220(1) Poslovnika

21 À • Razprave v Odboru za peticije v letu 2017

Poročilo: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Poročilo o razpravah v Odboru za peticije v letu 2017

[2018/2104(INI)]

Odbor za peticije

Člen 216(7) Poslovnika
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90 À«««I • Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za
vesoljski program

Poročilo: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega
programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter
razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

95 À«««I • Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

Poročilo: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za
digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
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