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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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08:30 - 10:00     

 

10:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
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08:30 - 10:00 Razprave

10:00 - 12:20 Razprave

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)

106 • Izstop Združenega kraljestva iz EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2018/2970(RSP)]

11 • Razprava s španskim predsednikom vlade Pedrom Sánchezom Pérez-Castejónom o
prihodnosti Evrope

[2018/2748(RSP)]

61 - Zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2016

Predlog sklepa

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča Evropske unije o
združljivosti Sporazuma med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-
mediteranskemu sporazumu s Pogodbama

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu
sporazumu (resolucija)

Poročilo: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Poročilo, ki vsebuje predlog nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sporazumu v obliki
izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-
mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami
na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani

[2018/0256M(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino
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28 ««« - Sporazum med EU in Marokom o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu
sporazumu

Priporočilo: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in
Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu
sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino
Maroko na drugi strani

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

104 ««« - Sporazum med EU in Kitajsko v zvezi s postopkom STO za reševanje sporov DS492 – Ukrepi, ki
vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa

Priporočilo: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med
Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v zvezi s sporom DS492 Evropska unija – Ukrepi, ki vplivajo
na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino

83 À«««I - Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)

Poročilo: Maria Arena (A8-0445/2018)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

89 À«««I - Evropski socialni sklad plus (ESS+)

Poročilo: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

88 À«««I - Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg)

Poročilo: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Odbor za regionalni razvoj

98 À«««I - Porazdelitev tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega
kraljestva iz EU

Poročilo: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na
seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES)
št. 32/2000

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

43 À - Postopek Unije za registracijo pesticidov

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

[2018/2153(INI)]

Posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov



15:00 - 17:00     

 

17:00 - 18:00     GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)
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105 • Celovito evropsko izobraževanje o totalitarni preteklosti, njeno raziskovanje in
ohranjanje spomina nanjo

Tematska razprava (člen 153a Poslovnika)

[2019/2500(RSP)]

59 À • Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017

Poročilo: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017

[2018/2103(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

86 « - Vzpostavitev namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih objektov in ravnanje z
radioaktivnimi odpadki

Poročilo: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi namenskega finančnega programa za razgradnjo jedrskih
objektov in ravnanje z radioaktivnimi odpadki ter razveljavitvi Direktive Sveta (Euratom) št. 1368/2013

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

27 - Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko

Poročilo: Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

85 À«««I - Vzpostavitev programa InvestEU

Poročilo: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Odbor za proračun

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

42 À« - Potna listina EU za vrnitev

Poročilo: Kinga Gál (A8-0433/2018)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o vzpostavitvi potne listine EU za vrnitev in razveljavitvi Sklepa
96/409/SZVP

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

52 À« - Program za raziskave in usposabljanje Euratom za obdobje 2021–2025

Poročilo: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi Programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti
za atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije
Obzorje Evropa

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
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29 À - Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

22 À - Bančna unija – letno poročilo za leto 2018

Poročilo: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

39 À - Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem

Poročilo: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

[2018/2010(INI)]

Odbor za mednarodno trgovino

59 À - Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2017

Poročilo: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

31 À • Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih

Poročilo: Lara Comi (A8-0456/2018)

Poročilo o izvajanju Direktive 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih
poslih

[2018/2056(INI)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

46 À • Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke

Poročilo: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Poročilo o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke

[2018/2161(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

V navzočnosti predsednika Evropske investicijske banke Wernerja Hoyerja

47 • Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke
za leto 2017

Poročilo: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Poročilo o letnem poročilu o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB za leto 2017

[2018/2151(INI)]

Odbor za proračunski nadzor

V navzočnosti predsednika Evropske investicijske banke Wernerja Hoyerja
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94 À«««I • Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom
pravne države v državah članicah

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v
primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Odbor za proračun

Odbor za proračunski nadzor

84 À«««I • Vzpostavitev programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve

Poročilo: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa
„Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

92 À«««I • Vzpostavitev programa za pravice in vrednote

Poročilo: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za
pravice in vrednote

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

48 « • Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi

Poročilo: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi programa pomoči pri razgradnji jedrske
elektrarne Ignalina v Litvi (program Ignalina) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št.
1369/2013

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
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