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Pojasnitev postopkov
 

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

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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Skupna razprava - Enakost spolov

 
Zaključek skupne razprave
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17:00 - 23:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

120 • Leto po nesreči v Fukušimi - pridobljene izkušnje

Izjava predsednika Evropskega parlamenta

[2012/2576(RSP)]

Sledijo govorniki političnih skupin

31 À • Enakost žensk in moških v Evropski uniji - 2011

Poročilo: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji – 2011

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

47 À • Ženske pri sprejemanju političnih odločitev

Poročilo: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Poročilo o ženskah pri sprejemanju političnih odločitev - kakovost in enakost

[2011/2295(INI)]

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

63 À«««I • Zapuščinske zadeve ter evropsko potrdilo o dedovanju

Poročilo: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se
uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb in javnih listin v zapuščinskih
zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju

[2009/0157(COD)]

Odbor za pravne zadeve

119 À • Izobraževanje pravosodnih organov

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Odbor za pravne zadeve
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Izobraževanje pravosodnih organov

[2012/2575(RSP)]

Glasovanje bo v sredo

2 • Enominutni govori (člen 150 poslovnika EP)



Kratke predstavitve naslednjih poročil:
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73 À • Statut evropske zadruge glede udeležbe delavcev

Poročilo: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Poročilo o statutu evropske zadruge glede udeležbe delavcev

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

54 À • Bolonjski proces

Poročilo: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Poročilo o prispevku evropskih institucij h konsolidaciji in napredku bolonjskega
procesa

[2011/2180(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje
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