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Pojasnitev postopkov
 

Če Parlament ne sklene drugače, se da obravnavana besedila na glasovanje v tem vrstnem redu:
 

À = Roki    ´ = Roki, če se zahtevajo    6 = Besedilo še ni sprejto, morebitni roki

1. Tretja obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««III)
večina oddanih glasov za srejetje skupnega besedila

2. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po pogodbah zahteva večina glasov poslancev Parlamenta za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi

3. Druga obravnava

- Redni zakonodajni postopek («««II)
večina glasov poslancev Parlamenta za zavrnitev ali spremembo skupnega stališča;
večina oddanih glasov za odobritev stališča Sveta

4. Poslovnik Evropskega parlamenta

- Spremembe Poslovnika
večina poslancev Parlamenta za srejetje predlogov sprememb
večina oddanih glasov za srejetje predloga sklepa

5. Prva obravnava

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

6. Odobritev

- Postopek odobritve («««)
kadar se po pogodbah zahteva večina oddanih glasov za sprejetje ali zavrnitev sklepa o odobritvi

7. Drugi postopki

- Postopek posvetovanja («)
večina oddanih glasov za srejetje ali spremembo zakonodajnega predloga
večina oddanih glasov za srejetje osnutka zakonodajne resolucije

- Drugo (izjave, vprašanja za ustni odgovor, samoiniciativna poročila, odvzem imunitete)
večina oddanih glasov za srejetje predloga resolucije ali predloga sklepa
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Sreda, 11. november 2015 1

15:00 - 19:00 1

Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela 1

Sklep, sprejet glede svežnja o evropskem semestru, ki vključuje letni pregled rasti za leto 2016 - Izjava
Komisije 1

Prihodnji letalski sveženj - Izjava Komisije 1

19:00  GLASOVANJA 1

Interoperabilnostne rešitve kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja  - Poročilo: Carlos Zorrinho
(A8-0225/2015) 1

Prihodnji letalski sveženj - Predlogi resolucij 1

Reforma volilne zakonodaje Evropske unije  - Poročilo: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen (A8-0286/2015) 1

19:30 - 23:00 Razprave (po glasovanju) 2

Praksa ničelne stopnje - Izjavi Sveta in Komisije 2

Financiranje dveh novih skrbniških skladov EU za Sirijo in Afriko ter prispevki držav članic v ta sklada -
Izjavi Sveta in Komisije 2

Cilji predhodnih programov Daphne v okviru novega programa za pravice, enakost in državljanstvo -
Vprašanje za ustni odgovor z razpravo (O-000100/2015 - B8-1104/2015) 2

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika) 2

Obrazložitev glasovanja 2

Čas za govor (člen 162 poslovnika EP) 4

Roki 5
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15:00 - 19:00 Razprave

19:00 GLASOVANJA

19:30 - 23:00 Razprave (po glasovanju)

13 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

12 • Sklep, sprejet glede svežnja o evropskem semestru, ki vključuje letni pregled rasti za
leto 2016

Izjava Komisije

[2015/2924(RSP)]

16 À • Prihodnji letalski sveženj

Izjava Komisije

[2015/2933(RSP)]

4 «««I - Interoperabilnostne rešitve kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

Poročilo: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za interoperabilnostne
rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2)
Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

[COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

16 À - Prihodnji letalski sveženj

Predlogi resolucij

skupna resolucija B8-1146/2015, B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015,
B8-1150/2015, B8-1151/2015, B8-1152/2015

[2015/2933(RSP)]

14 À - Reforma volilne zakonodaje Evropske unije

Poročilo: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen (A8-0286/2015)

Poročilo o reformi volilne zakonodaje Evropske unije

[2015/2035(INL)]

Odbor za ustavne zadeve

(Razprava: 27/10/2015)
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10 • Praksa ničelne stopnje

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2916(RSP)]

11 • Financiranje dveh novih skrbniških skladov EU za Sirijo in Afriko ter prispevki
držav članic v ta sklada

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2915(RSP)]

17 • Cilji predhodnih programov Daphne v okviru novega programa za pravice, enakost
in državljanstvo

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Iratxe García Pérez (O-000100/2015 - B8-1104/2015)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Komisija
Kako se v okviru novega programa za pravice, enakost in državljanstvo uresničujejo cilji predhodnih
programov Daphne?

[2015/2827(RSP)]

6 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

5 • Obrazložitev glasovanja
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4 4Čas za govor (člen 162 poslovnika EP)
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Komisija (vključno z odgovori) :20'

Poslanci :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

"Catch the eye" (2 x 5') :10'

Svet (vključno z odgovori) :20'

Komisija (vključno z odgovori) :25'

Avtor (odbor) :5'

Poslanci :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5',
NI : 3'

"Catch the eye" (3 x 5') :15'
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Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
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16 À • Prihodnji letalski sveženj - Izjava Komisije

- Predlogi resolucij Sreda, 4. november, 12:00

- Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij Ponedeljek, 9. november, 16:00

- Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij Ponedeljek, 9. november, 17:00

14 À • Reforma volilne zakonodaje Evropske unije  - Poročilo: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen (A8-0286/2015)

- Predlogi sprememb Ponedeljek, 9. november, 16:00

- Besedila, dana na glasovanje v sredo Torek, 10. november, 16:00
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