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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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15:00 - 15:30 Slavnostna seja

15:30 - 24:00 Razprave

32 • Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

49 • Izstop Združenega kraljestva iz EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2539(RSP)]

En krog govornikov iz političnih skupin

43 • Boj proti sovražnemu vzdušju in fizičnemu nasilju nad demokratično izvoljenimi
nosilci mandata

Izjava Komisije

[2019/2534(RSP)]

En krog govornikov iz političnih skupin

40 • Pravna država in temeljne pravice na Madžarskem – razvoj dogodkov od septembra
2018

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2517(RSP)]

50 À • Razmere v Venezueli

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2019/2543(RSP)]

En krog govornikov iz političnih skupin

41 • Najnovejši premiki v razvoju odnosov med Kitajsko in Tajvanom

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2019/2529(RSP)]

42 • Stanje trgovinskih pogajanj med ZDA in EU

Izjava Komisije

[2019/2530(RSP)]
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12 À«««I • Izvajanje in delovanje vrhnjega domenskega imena .eu

Poročilo: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju
vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe
Komisije (ES) št. 874/2004

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

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

6 À • Letno poročilo o politiki konkurence

Poročilo: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence

[2018/2102(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

5 • Letno poročilo za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti
goljufijam

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

Poročilo letnem poročilu za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj
proti goljufijam

[2018/2152(INI)]

Odbor za proračunski nadzor

35 À • Strategije vključevanja Romov

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2509(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju

39 À • Spremembe Poslovnika

Poročilo: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Poročilo o spremembah Poslovnika, ki zadevajo poglavji 1 in 4 naslova I, poglavje 3
naslova V, poglavji 4 in 5 naslova VII, poglavje 1 naslova VIII, naslov XII, naslov XIV in
Prilogo II

[2018/2170(REG)]

Odbor za ustavne zadeve

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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