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Pojasnitev postopkov
Če Parlament ne sklene drugače, se dajo obravnavana besedila na glasovanje v tem vrstnem redu:
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 srejetje predlogov sprememb večina poslancev Parlamenta
za srejetje predloga sklepa večina oddanih glasov

5. Prva obravnava
-

Redni zakonodajni postopek («««I)
za srejetje ali spremembo zakonodajnega predloga večina oddanih glasov
za srejetje 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 srejetje ali spremembo zakonodajnega predloga večina oddanih glasov
za srejetje osnutka zakonodajne resolucije večina oddanih glasov

-

Drugo (izjave, vprašanja za ustni odgovor, samoiniciativna poročila, odvzem imunitete)
za srejetje predloga resolucije ali predloga sklepa večina oddanih glasov

À = Roki ´ = Roki, če se zahtevajo 6 = Besedilo še ni sprejeto, predvidoma roki
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• Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

46

À «««I

• Živo srebro
Poročilo: Stefan Eck (A8-0313/2016)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o živem srebru in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1102/2008
[2016/0023(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

52

À «««I

• Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij
Poročilo: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive
2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij
[2014/0121(COD)]
Odbor za pravne zadeve
(Razprava: 07/07/2015, glasovanje: 08/07/2015)
Skupna razprava - enakost spolov

17

À

• Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015
Poročilo: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)
Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015
[2016/2249(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov

13

À

• Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi
z njimi
Poročilo: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)
Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega
obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi
[2016/2012(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov

15

À

• Sredstva EU za enakost spolov
Poročilo: Clare Moody (A8-0033/2017)
Poročilo o sredstvih EU za enakost spolov
[2016/2144(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
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Zaključek skupne razprave
Kratke predstavitve naslednjih poročil:
68

À

• Posledice velepodatkov za temeljne pravice
Poročilo: Ana Gomes (A8-0044/2017)
Poročilo o posledicah velepodatkov za temeljne pravice: zasebnost, varstvo
podatkov, nediskriminacija, varnost in kazenski pregon
[2016/2225(INI)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

72

À

• Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev
Poročilo: Stefan Eck (A8-0011/2017)
Poročilo o minimalnih standardih za zaščito gojenih kuncev
[2016/2077(INI)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

34
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• Odgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev
Poročilo: Julie Girling (A8-0014/2017)
Poročilo o odgovornem lastništvu in oskrbi enoprstih kopitarjev
[2016/2078(INI)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
• Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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