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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 - 24:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

41 À«««I • Program EU za boj proti goljufijam

Poročilo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU
za boj proti goljufijam

[2018/0211(COD)]

Odbor za proračunski nadzor

58 À«««I • Večletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter
ribištvo, ki izkorišča te staleže

Poročilo: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega
načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te
staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko
morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006,
(ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Odbor za ribištvo

(Glasovanje: 25/10/2018)

26 ««« • Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU
(2018–2024)

Priporočilo: João Ferreira (A8-0030/2019)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o
partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno
obalo (2018–2024)

[2018/0267(NLE)]

Odbor za ribištvo

28 • Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU
(2018–2024) (resolucija)

Poročilo: João Ferreira (A8-0034/2019)

Poročilo s  predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi
Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko
unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024)

[2018/0267M(NLE)]

Odbor za ribištvo
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62 À • Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU

Poročilo: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede državljanstva EU

[2018/2111(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

63 À • Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja

Poročilo: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja

[2018/2112(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

22 À • Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad
Komisijo

Poročilo: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični
nadzor nad Komisijo

[2018/2113(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

64 À • Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem
okviru EU

Poročilo: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Poročilo o izvajanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem
okviru EU

[2017/2089(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

33 À • Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic
(Statut evropskega varuha človekovih pravic)

Poročilo: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki
urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha
človekovih pravic), in razveljavitvi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom

[2018/2080(INL)]

Odbor za ustavne zadeve

128 À • Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile

Izjava Komisije

[2019/2569(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek
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125 À • Veliki plenilci

Izjava Komisije

[2018/3006(RSP)]

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju

50 À • Stanje razprav o prihodnosti Evrope

Poročilo: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Poročilo o stanju razprav o prihodnosti Evrope

[2018/2094(INI)]

Odbor za ustavne zadeve

Glasovanje bo v sredo

24 À • Celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in
robotike

Poročilo: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Poročilo o celoviti evropski industrijski politiki na področju umetne inteligence in
robotike

[2018/2088(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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