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Pojasnitev postopkov
 

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

À = Roki    ´ = ??5020??    6 = ??5022??

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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09:00 - 12:20 Razprave

12:30 - 14:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 23:00 Razprave

45 • Izid konference na visoki ravni o zaposlovanju v Evropi (Milano, 8. oktober)

Izjavi Sveta in Komisije

[2014/2898(RSP)]

14 À • Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog
za leto 2014

Poročilo: Philippe De Backer (A8-0019/2014)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje
prednostnih nalog za leto 2014

[2014/2059(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Glasovanje bo v sredo

36 - Uporaba sredstev Evropskaga sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/004
ES/Comunidad Valenciana, kovinski izdelki

Poročilo: Patricija Šulin (A8-0013/2014)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah
in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana, kovinski izdelki)

[2014/2064(BUD)]

Odbor za proračun

35 - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/012 BE/Ford
Genk

Poročilo: Paul Rübig (A8-0015/2014)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah
in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/012 BE/Ford Genk, Belgija)

[2014/2065(BUD)]

Odbor za proračun

40 - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/002 BE/Carsid

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0017/2014)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah
in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/002 BE/Carsid iz Belgije)

[2014/2071(BUD)]

Odbor za proračun
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39 - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/006 FR/PSA

Poročilo: Isabelle Thomas (A8-0016/2014)

Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za
prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah
in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/006 FR/PSA, Francija)

[2014/2076(BUD)]

Odbor za proračun

17 • Pregled dela druge Barrosove Komisije

Izjava predsednika Komisije

[2014/2812(RSP)]

1 krog govornikov političnih skupin

13 • Priprava zasedanja Evropskega sveta (23. in 24. oktober 2014)

Izjavi Sveta in Komisije

[2013/2705(RSP)]

21 À • Predlog spremembe proračuna št. 2/2014 - presežek, ki izhaja iz izvrševanja
proračuna za leto 2013

Poročilo: Gérard Deprez (A8-0018/2014)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2014 za
proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija

[12300/2014 - C8-0160/2014 - 2014/2035(BUD)]

Odbor za proračun

12 À • Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 – vsi oddelki

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier (A8-0014/2014)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko
leto 2015

[12608/2014 - C8-0144/2014 - 2014/2040(BUD)]

Odbor za proračun

42 • Demokracija, pravna država in temeljne pravice na Madžarskem

Izjavi Sveta in Komisije

[2014/2852(RSP)]

41 À«««I • Carinske dajatve za blago s poreklom iz Ukrajine

Poročilo: Gabrielius Landsbergis (A8-0021/2014)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.
374/2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine

[COM(2014)0597 - C8-0165/2014 - 2014/0279(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

Glasovanje bo v četrtek
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