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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

39 À • Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

Poročilo: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

[2018/2121(INI)]

Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

117 À • Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU,
zlasti na Malti in Slovaškem

Vprašanje za ustni odgovor

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in
Slovaškem

[2018/2965(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

140 À«««I • Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas

Poročilo: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure
na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES

[2018/0332(COD)]

Odbor za promet in turizem

42 À«««I • Skupna pravila notranjega trga električne energije

Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih
notranjega trga električne energije (prenovitev)

[2016/0380(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

14 À«««I • Notranji trg električne energije

Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu
električne energije (prenovitev)

[2016/0379(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
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26 À«««I • Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev

Poročilo: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije
Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev)

[2016/0378(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

43 À«««I • Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije

Poročilo: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pripravljenosti na
tveganja v sektorju električne energije in razveljavitvi Direktive 2005/89/ES

[2016/0377(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

107 «««I • Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov

Poročilo: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za
varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES

[2018/0089(COD)]

Odbor za pravne zadeve

169 À • Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate

Izjava Komisije

[2019/2670(RSP)]

Glasovanje bo v četrtek

133 À«««I • Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre

Poročilo: Michał Boni (A8-0086/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik
glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1222/2009

[2018/0148(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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