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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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10:00 - 11:50     

 

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

- največ 1 uro (člen 135 Poslovnika)

 

12:00 - 14:00     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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10:00 - 11:50 Razprave

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

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

50 À • Razpustitev organizacije Memorial (nagrada Saharova 2009) v Rusiji

skupna resolucija B8-0164/2014, B8-0164/2014, B8-0165/2014, B8-0168/2014,
B8-0169/2014, B8-0170/2014, B8-0172/2014

[2014/2903(RSP)]

51 À • Človekove pravice v Uzbekistanu

skupna resolucija B8-0166/2014, B8-0166/2014, B8-0173/2014, B8-0174/2014,
B8-0176/2014, B8-0178/2014, B8-0179/2014

[2014/2904(RSP)]

52 À • Izginotje 43 študentov v Mehiki

skupna resolucija B8-0161/2014, B8-0161/2014, B8-0163/2014, skupna resolucija
B8-0167/2014, B8-0167/2014, B8-0171/2014, B8-0175/2014, B8-0177/2014

[2014/2905(RSP)]

9 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 135 Poslovnika)

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

Poročilo: Gabrielius Landsbergis (A8-0021/2014)

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

Odbor za mednarodno trgovino

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

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0011/2014)

[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)

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

Odbor za proračunski nadzor
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38 À - Evropski sporazum, sklenjen med Evropsko zvezo za rečno plovbo (EBU), Evropsko organizacijo
kapitanov (ESO) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF), o nekaterih vidikih organizacije
delovnega časa za prevoz po celinskih plovnih poteh

Predlog resolucije

B8-0149/2014

[2014/2860(RSP)]
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