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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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17:00 - 22:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

39 • Skupina strokovnjakov Komisije za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki (O-000001/2015 - B8-0102/2015)
Odbor za pravne zadeve
Komisija
Skupina strokovnjakov Komisije za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine

[2014/2972(RSP)]

61 À • Podaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta

Izjava Komisije

[2015/2526(RSP)]

23 À • Označevanje države izvora mesnih sestavin v predelanih živilih

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Giovanni La Via (O-000091/2014 - B8-0101/2015)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Označevanje države izvora mesnih sestavin v predelanih živilih

[2014/2875(RSP)]

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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