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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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17:00 - 23:00 Rasprave

1 • Nastavak zasjedanja i plan rada

43 À • Postupak Unije za odobravanje pesticida

Izvješće: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Izvješće o postupku Unije za odobravanje pesticida

[2018/2153(INI)]

Posebni odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida

Glasovanje će se održati u srijedu

56 À«««I • Korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta

Izvješće: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive
2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za
cestovni prijevoz tereta

[2017/0113(COD)]

Odbor za promet i turizam

19 À • Rodno osviještena politika u Europskom parlamentu

Izvješće: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Izvješće o rodno osviještenoj politici u Europskom parlamentu

[2018/2162(INI)]

Odbor za prava žena i jednakost spolova

20 À • Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije

Izvješće: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Izvješće o Europskom zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzije

[2018/2222(INI)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

35 À • Procjena načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora

Izvješće: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Izvješće o procjeni načina korištenja proračuna EU-a za reformu javnog sektora

[2018/2086(INI)]

Odbor za proračunski nadzor
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15 À • Smjernice EU-a i mandat posebnog izaslanika EU-a za promicanje slobode
vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a

Izvješće: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Izvješće o Smjernicama EU-a i mandatu posebnog izaslanika EU-a za promicanje
slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a

[2018/2155(INI)]

Odbor za vanjske poslove

32 À • Ravnopravnost spolova i politike oporezivanja u EU-u

Izvješće: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Izvješće o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU-u

[2018/2095(INI)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Odbor za prava žena i jednakost spolova

26 • Autonomna vožnja u europskom prometu

Izvješće: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Izvješće o autonomnoj vožnji u europskom prometu

[2018/2089(INI)]

Odbor za promet i turizam

2 • Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
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