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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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12:00 - 14:00     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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09:00 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 23:00 Razprave

35 À«««I • Samopotrjevanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z
območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem

Poročilo: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije
za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki
uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi
konfliktov, in območij z visokim tveganjem

[COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)]

Odbor za mednarodno trgovino

Glasovanje bo v sredo

45 • Sprejeti sklep o enotnem digitalnem trgu

Izjava Komisije

[2015/2628(RSP)]

57 «««I - Zaščitni ukrepi, določeni v Sporazumu s Švicarsko konfederacijo

Poročilo: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu
med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo (kodificirano besedilo)

[2014/0158(COD)]

Odbor za pravne zadeve

43 ««« - Evropska konvencija o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo
pogojni dostop

Poročilo: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Evropske konvencije o pravnem
varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop

[2010/0361(NLE)]

Odbor za pravne zadeve

90 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Viktorju Uspaskichu

Poročilo: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Viktorju Uspaskichu

[2014/2203(IMM)]

Odbor za pravne zadeve
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89 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Jérômu Lavrilleuxu

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jérômu Lavrilleuxu

[2015/2014(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

93 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Januszu Korwin-Mikkeju

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Januszu Korwin-Mikkeju

[2015/2049(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

92 - Zahteva za odvzem poslanske imunitete Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis)

Poročilo: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Teodorosu Zagorakisu (Theodoros Zagorakis) (II)

[2015/2071(IMM)]

Odbor za pravne zadeve

103 - Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o boljšem delovanju Evropske
unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe

[2015/2707(RSP)]

člen 137 Poslovnika

110 - Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o morebitnem razvoju in
prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije

[2015/2715(RSP)]

člen 137 Poslovnika

102 - Zahteva po posvetovanju z Odborom regij o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem
potenciala Lizbonske pogodbe

[2015/2706(RSP)]

člen 138 Poslovnika

111 - Zahteva po posvetovanju z Odborom regij o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne
ureditve Evropske unije

[2015/2716(RSP)]

člen 138 Poslovnika

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

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

[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)

[2015/2044(INI)]

Odbor za razvoj



 

15:00 - 23:00     
 
Skupna razprava - SVOP (člen 36 PEU) 

 
Zaključek skupne razprave
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40 À - Varnejše zdravstveno varstvo v Evropi

Poročilo: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

[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)

[2014/2209(INI)]

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

38 À • Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike

Poročilo: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega
poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki)

[2014/2220(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Glasovanje bo v četrtek

37 À • Financiranje skupne varnostne in obrambne politike

Poročilo: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Poročilo o financiranju skupne varnostne in obrambne politike

[2014/2258(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Odbor za proračun

Glasovanje bo v četrtek

87 À • Varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi

Poročilo: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Poročilo o vplivu razvoja evropskih obrambnih trgov na varnost in obrambne
zmogljivosti v Evropi

[2015/2037(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Glasovanje bo v četrtek

96 À • Razmere na Madžarskem

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2700(RSP)]

Glasovanje bo junija



Skupna razprava - Pranje denarja

 
Zaključek skupne razprave
 
Skupna razprava - Postopki v primeru insolventnosti

 
Zaključek skupne razprave
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48 À«««II • Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje
terorizma

Priporočilo za drugo obravnavo: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-
0153/2015)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom
sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe
finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe
(EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive
2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES

[05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

47 À«««II • Informacije, ki spremljajo prenose sredstev

Priporočilo za drugo obravnavo: Timothy Kirkhope, Peter Simon (A8-0154/2015)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom
sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki spremljajo
prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006

[05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

42 À«««II • Postopki v primeru insolventnosti

Priporočilo za drugo obravnavo: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom
sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih v primeru
insolventnosti (prenovitev)

[16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)]

Odbor za pravne zadeve

97 • Pregled in podaljšanje priporočila Komisije o novem pristopu k poslovnemu
neuspehu in insolventnosti z dne 12. marca 2014, kar zadeva plačilno
nesposobnost družin in drugo priložnost za posameznike in gospodinjstva

Izjava Komisije

[2015/2701(RSP)]
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72 À • Porodniški dopust

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Iratxe García Pérez, Maria Arena (O-000049/2015 - B8-0119/2015)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Svet
Direktiva o porodniškem dopustu

Iratxe García Pérez, Maria Arena (O-000050/2015 - B8-0120/2015)
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Komisija
Direktiva o porodniškem dopustu

[2015/2655(RSP)]

80 À • Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov

Izjava Komisije

[2015/2684(RSP)]
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