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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



Sreda, 22. oktober 2014

 

 

09:00 - 11:45     PREDNOSTNA RAZPRAVA

 

11:45 - 12:15     Glasovanja (ki sledijo krogu govornikov iz političnih skupin)

 

13:00 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 11:45 PREDNOSTNA RAZPRAVA

11:45 - 12:15 Glasovanja (ki sledijo krogu govornikov iz političnih skupin)

13:00 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 23:00 Razprave

18 À • Predstavitev kolegija komisarjev in njihovega programa, ki jo bo pripravil
novoizvoljeni predsednik Komisije

[2014/2811(RSP)]

15 • Izvolitev Komisije

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

Poročilo: Gérard Deprez (A8-0018/2014)

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

Odbor za proračun

37 À • Predlog splošnega proračuna Evropske unije - proračunsko leto 2015

- Osnutki dopolnitev k sredstvom v oddelku III predloga splošnega proračuna za leto 2015 v zvezi s
Komisijo
- Osnutki dopolnitev k oddelkom I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX in X predloga splošnega proračuna za leto
2015 v zvezi z Evropskim parlamentom, s Svetom, Sodiščem, z Računskim sodiščem, Ekonomsko-
socialnim odborom, Odborom regij, Evropskim varuhom za človekove pravice, Evropskim nadzornikom
podatkov in Evropsko službo za zunanje delovanje

V skladu s Pogodbama so za sprejetje osnutkov dopolnitev potrebni glasovi večine poslancev Parlamenta

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

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

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

Odbor za proračun

24 ««« - Protokol k Sporazumu o prosti trgovini med EU in Republiko Korejo, da se upošteva pristop Hrvaške
k Evropski uniji

Priporočilo: Jan Zahradil (A8-0012/2014)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Dodatnega
protokola k Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Korejo na drugi, da se upošteva pristop Hrvaške k Evropski uniji

[06035/2014 - C7-0113/2014 - 2014/0019(NLE)]

Odbor za mednarodno trgovino



 

15:00 - 23:00     

 
Skupna razprava - Razrešnica za leto 2012

 
Zaključek skupne razprave
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14 À - Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2014

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

[2014/2059(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

46 • Razmere v mestu Kobane in grožnja skupine Islamska država

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2014/2899(RSP)]

47 • Razmere v Hongkongu

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2014/2900(RSP)]

55 • Smrtna kazen za Asio Bibi

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko

[2014/2911(RSP)]

48 • Borci skupine Islamska država iz Evrope

Izjavi Sveta in Komisije

[2014/2901(RSP)]

49 • Skupna policijska operacija Mos Maiorum

Izjava Sveta

[2014/2902(RSP)]

11 À • Razrešnica za leto 2012: Organ evropskih regulatorjev za elektronske
komunikacije

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0011/2014)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna urada Organa evropskih
regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2012

[COM(2013)0570 - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor

10 • Razrešnica za leto 2012: Evropski svet in Svet

Poročilo: Tamás Deutsch (A8-0010/2014)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za
proračunsko leto 2012, oddelek II – Evropski svet in Svet

[COM(2013)0570 - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC)]

Odbor za proračunski nadzor
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