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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



Srijeda, 30. siječnja 2019.

 

 

15:00 - 15:30     Svečana sjednica

 

15:30 - 24:00     

1 1Srijeda, 30. siječnja 2019.

634.202/OJ 634.202/OJ

15:00 - 15:30 Svečana sjednica

15:30 - 24:00 Rasprave

32 • Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta

1 • Nastavak zasjedanja i plan rada

49 • Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a

Izjave Vijeća i Komisije

[2019/2539(RSP)]

Jedan krug govornika iz klubova zastupnika

43 • Borba protiv ozračja mržnje i fizičkog nasilja nad demokratski izabranim
mandatarima

Izjava Komisije

[2019/2534(RSP)]

Jedan krug govornika iz klubova zastupnika

40 • Vladavina prava i temeljna prava u Mađarskoj, razvoj događaja od rujna 2018.

Izjave Vijeća i Komisije

[2019/2517(RSP)]

50 À • Stanje u Venezueli

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i
sigurnosnu politiku

[2019/2543(RSP)]

Jedan krug govornika iz klubova zastupnika

41 • Najnoviji razvoj događaja u odnosima između Kine i Tajvana

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i
sigurnosnu politiku

[2019/2529(RSP)]

42 • Stanje trgovinskih pregovora SAD-a i EU-a

Izjava Komisije

[2019/2530(RSP)]
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12 À«««I • Uvođenje i funkcioniranje vršne .eu domene

Izvješće: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju
vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije
(EZ) br. 874/2004

[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

6 À • Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja

Izvješće: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja

[2018/2102(INI)]

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

5 • Godišnje izvješće za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba
protiv prijevara

Izvješće: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Izvješće o Godišnjem izvješću za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije –
Borba protiv prijevara

[2018/2152(INI)]

Odbor za proračunski nadzor

35 À • Strategije integracije Roma

Izjave Vijeća i Komisije

[2019/2509(RSP)]

Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici

39 À • Izmjene Poslovnika Europskog parlamenta

Izvješće: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Izvješće o izmjenama Poslovnika Europskog parlamenta koje se odnose na: glavu I.
poglavlja 1. i 4.; glavu V. poglavlje 3.; glavu VII. poglavlja 4. i 5.; glavu VIII. poglavlje
1.; glavu XII.; glavu XIV. i prilog II.

[2018/2170(REG)]

Odbor za ustavna pitanja

2 • Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)
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