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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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14:00 - 15:15 Razprave

15:15 - 17:30 Razprave

17:30 - 24:00 Razprave

1 • Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

80 • Izstop Združenega kraljestva iz EU

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2676(RSP)]

71 • Razprava s predsednikom švedske vlade Stefanom Löfvenom o prihodnosti Evrope

[2019/2672(RSP)]

57 À«««I • Skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom

Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

6 À«««I • Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta
in Sveta

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Odbor za ribištvo

41 À«««I • Večletni načrt za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem
morju

Poročilo: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega
načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Odbor za ribištvo

(Glasovanje: 17/01/2019)
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23 À«««I • Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih
državljanom Unije

Poročilo: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih
izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in
njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

81 • Odnosi med EU in Kitajsko

Izjavi Sveta in Komisije

[2019/2677(RSP)]

38 À«««I • Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine

Poročilo: Maria Grapini (A8-0464/2018)

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

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju

(Glasovanje: 15/01/2019)

39 À«««I • Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole

Poročilo: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za
integrirano upravljanje meja

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju

(Glasovanje: 15/01/2019)

55 À«««I • Izboljšanje varnosti cestne infrastrukture

Poročilo: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Odbor za promet in turizem

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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