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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 - 23:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

43 À • Postopek Unije za registracijo pesticidov

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

Poročilo o postopku Unije za registracijo pesticidov

[2018/2153(INI)]

Posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov

Glasovanje bo v sredo

56 À«««I • Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga

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

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga

[2017/0113(COD)]

Odbor za promet in turizem

19 À • Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu

Poročilo: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Poročilo o vključevanju načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu

[2018/2162(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

20 À • Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije

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

Poročilo o Evropskem skupnem podjetju za ITER in razvoj fuzijske energije

[2018/2222(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

35 À • Ocena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja

Poročilo: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Poročilo o oceni uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja

[2018/2086(INI)]

Odbor za proračunski nadzor
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15 À • Smernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode
veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU

Poročilo: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Poročilo o smernicah EU in mandatu posebnega odposlanca EU za spodbujanje
svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU

[2018/2155(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

32 À • Enakost spolov in davčne politike v EU

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

Poročilo o enakosti spolov in davčnih politikah v EU

[2018/2095(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

26 • Avtonomna vožnja v evropskem prometu

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

Poročilo o avtonomni vožnji v evropskem prometu

[2018/2089(INI)]

Odbor za promet in turizem

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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