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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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15:00 - 18:30

 
Skupna razprava - Davčna politika

 
Zaključek skupne razprave

 

18:30 - 19:00     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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15:00 - 18:30 Razprave

18:30 - 19:00 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

19:00 - 23:00 Razprave

8 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

5 • Sklepi Evropskega sveta (19. in 20. marec 2015)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije

[2014/2943(RSP)]

19 • Sprejetje sklepa o politiki davčne preglednosti

Izjava Komisije

[2015/2601(RSP)]

15 À • Letno davčno poročilo

Poročilo: Eva Kaili (A8-0040/2015)

Poročilo o letnem davčnem poročilu

[2014/2144(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

9 À«««I • Makrofinančna pomoč Ukrajini

Poročilo: Gabrielius Landsbergis (A8-0056/2015)

Makrofinančna pomoč Ukrajini

[COM(2015)0005 - C8-0005/2015 - 2015/0005(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

13 - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/018 GR/Attica
Broadcasting

Poročilo: Georgios Kyrtsos (A8-0050/2015)

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/2014/018 GR/Attica Broadcasting, Grčija)

[COM(2015)0037 - C8-0030/2015 - 2015/2031(BUD)]

Odbor za proračun
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12 - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/015 GR/Attica,
založništvo

Poročilo: Lefteris Christoforou (A8-0051/2015)

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/2014/015 GR/Attica Publishing activites, Grčija)

[COM(2015)0040 - C8-0031/2015 - 2015/2032(BUD)]

Odbor za proračun

25 - Zahteva za odvzem imunitete Antóniu Marinhu e Pintu

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0062/2015)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Antóniu Marinhu e Pintu

[2014/2191(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

26 - Zahteva za odvzem imunitete Ivanu Jakovčiću

Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0059/2015)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Ivanu Jakovčiću

[2014/2169(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

11 À - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/016 IE/Lufthansa
Technik

Poročilo: Victor Negrescu (A8-0052/2015)

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/2014/016 IE/Lufthansa Technik, Irska)

[COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD)]

Odbor za proračun

24 - Zahteva za odvzem imunitete Viktorju Uspaskichu

Poročilo: Evelyn Regner (A8-0061/2015)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Viktorju Uspaskichu

[2014/2095(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

27 - Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Gabrieleja Albertinija

Poročilo: Andrzej Duda (A8-0058/2015)

Poročilo o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Gabrieleja Albertinija

[2014/2096(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

9 À«««I - Makrofinančna pomoč Ukrajini

Poročilo: Gabrielius Landsbergis (A8-0056/2015)

[COM(2015)0005 - C8-0005/2015 - 2015/0005(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino



 

19:00 - 23:00     

 
Skupna razprava - Minimalne plače v prometnem sektorju

 
Zaključek skupne razprave
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15 À - Letno davčno poročilo

Poročilo: Eva Kaili (A8-0040/2015)

[2014/2144(INI)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

28 • Nedavni teroristični napadi v Tuniziji

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

[2015/2633(RSP)]

1 krog govornikov političnih skupin

22 • Pogoji zaposlovanja, vključno z minimalnimi plačami v prometnem sektorju

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Marita Ulvskog (O-000019/2015 - B8-0106/2015)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Komisija
Pogoji zaposlovanja, vključno z minimalnimi plačami, ki se uporabljajo v sektorju prometa

[2015/2571(RSP)]

21 • Skladnost nemških določb o minimalni plači v prometnem sektorju z evropskim
pravom

Izjava Komisije

[2015/2620(RSP)]

20 À • Mednarodni dan Romov - protiromska nastrojenost v Evropi in evropsko priznanje
dneva spomina na genocid Romov med drugo svetovno vojno

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2615(RSP)]

Glasovanje bo med prvim aprilskim zasedanjem

7 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
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