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Pojašnjenje postupaka
 

Osim ako Parlament ne odluči drugačije, tekstovi s plenarnih sjednica daju se na glasovanje sljedećim redom:
 

À = Rokovi    ´ = Rokovi ako su zatraženi    6 = Tekst još nije usvojen, eventualni rokovi

1. Treće čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««III)
zajednički se tekst odobrava većinom glasova

2. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova zastupnika Parlamenta za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

3. Drugo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««II)
većinom glasova svih zastupnika Parlamenta odbacuje se ili izmjenjuje prijedlog Vijeća stajalište
Vijeća odobrava se većinom glasova

4. Poslovnik Europskog parlamenta

- Izmjene Poslovnika
izmjene se usvajaju većinom glasova svih zastupnika Parlamenta
većinom glasova usvaja se prijedlog odluke

5. Prvo čitanje

- Redovni zakonodavni postupak («««I)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

6. Suglasnost

- Postupak suglasnosti («««)
kad se temeljem ugovora traži većina glasova za usvajanje ili odbacivanje odluke o suglasnosti

7. Drugi postupci

- Postupak savjetovanja («)
većinom glasova odobrava se ili izmjenjuje zakonodavni prijedlog
većinom glasova donosi se nacrt zakonodavne rezolucije

- Drugo (izjave, usmena pitanja, izvješća na vlastitu inicijativu, ukidanje imuniteta)
većinom glasova donosi se prijedlog rezolucije ili prijedlog odluke
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15:00 - 20:00 Rasprave

5 • Nastavak zasjedanja i plan rada

14 À • Mjere protiv terorizma

Izjava Komisije

[2015/2530(RSP)]

Glasovanje će se održati na sljedećoj sjednici

12 • Europski fond za strateška ulaganja

Izjave Vijeća i Komisije

[2015/2522(RSP)]

13 • Plan za novi međunarodni sporazum o klimi u Parizu

Izjave Vijeća i Komisije

[2015/2521(RSP)]

11 • Jednominutni govori (članak 163.)
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Vijeće (uključujući odgovore) :20'

Komisija (uključujući odgovore) :30'

Zastupnici :120'

PPE : 32' 30, S&D : 28' 30, ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8' 30, NI : 9'

Spontano javljanje za riječ („catch the eye”) (3 x 5') :15'
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14 À • Mjere protiv terorizma - Izjava Komisije

- Prijedlozi rezolucija Srijeda, 4. veljače, 12:00

- Amandmani i zajednički prijedlozi rezolucija Ponedjeljak, 9. veljače, 19:00

- Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucija Ponedjeljak, 9. veljače, 20:00
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