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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



Sreda, 25. februar 2015

 

 

15:00 - 22:00     

1 1Sreda, 25. februar 2015

550.476/OJ 550.476/OJ

15:00 - 22:00 Razprave

13 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

17 • Sprejeta odločitev o strateškem okviru za energetsko unijo

Izjava Komisije

[2015/2565(RSP)]

9 • Poročilo neuradnega srečanja voditeljev držav ali vlad (12. februar 2015)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2014/2942(RSP)]

2 À • Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2013

Poročilo: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2013

[2014/2157(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

V navzočnosti predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija
Glasovanje bo marca

18 À • Razmere v Venezueli

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

[2015/2582(RSP)]

Glasovanje bo marca

14 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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