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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 - 23:00 Razprave

1 • Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela

52 À«««I • Referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah

Poročilo: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o indeksih, ki se uporabljajo
kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah

[COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

32 À • Financiranje za razvoj

Poročilo: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Poročilo o financiranju za razvoj

[2015/2044(INI)]

Odbor za razvoj

83 • Sporazumi o tobaku

Izjava Komisije

[2015/2686(RSP)]

79 • Pravila o DDV in mini sistemih opravljanja storitev DDV na enem samem mestu za
digitalne storitve, knjige in časopise v EU

Izjava Komisije

[2015/2682(RSP)]

2 • Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

40 À • Varnejše zdravstveno varstvo v Evropi

Poročilo: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Poročilo o varnejšem zdravstvenem varstvu v Evropi: izboljšanje varnosti pacientov
in boj proti protimikrobni odpornosti

[2014/2207(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

33 À • Priložnosti za zeleno rast MSP

Poročilo: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Poročilo o priložnostih za zeleno rast MSP

[2014/2209(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
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