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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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09:00 - 11:50 Razprave

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

15:00 - 23:00 Razprave

71 • Evropska agenda za migracije

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2648(RSP)]

85 À - Volitve podpredsednika Evropskega parlamenta

[2015/2696(RSO)]

86 À - Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2016

[2015/2695(RSO)]

68 ««« - Sporazum o trgovini, razvoju in sodelovanju z Južno Afriko (Protokol zaradi upoštevanja pristopa
Hrvaške)

Priporočilo: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o trgovini, razvoju in
sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno
Afriko na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, v imenu Evropske unije in
njenih držav članic

[07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)]

Odbor za razvoj

48 À«««II - Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma

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

[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)

[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)

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

Odbor za pravne zadeve
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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)

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

Odbor za mednarodno trgovino

104 À - Delegirana direktiva Komisije .../.../EU o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega
parlamenta in Sveta glede izjem pri uporabi kadmija za osvetlitev in osvetlitev zaslonov zaradi
prilagoditve tehničnemu napredku

B8-0464/2015

[2015/2542(DEA)]

95 À - Delegirana uredba Komisije (EU) …/… o spremembi Uredbe (ES) št. 376/2008, kar zadeva obveznost
predložitve dovoljenja za uvoz etanola kmetijskega porekla, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2336/2003
o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov
glede trga z etanolom kmetijskega porekla

B8-0440/2015

[2015/2580(DEA)]

72 À - Porodniški dopust

Predlog resolucije

B8-0453/2015

[2015/2655(RSP)]

80 À - Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov

Predlog resolucije

B8-0460/2015

[2015/2684(RSP)]

59 À - Izbruh bakterije Xylella fastidiosa, ki napada oljke

Predlogi resolucij

B8-0450/2015, skupna resolucija B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015,
B8-0457/2015, B8-0458/2015

[2015/2652(RSP)]

(Razprava: 30/04/2015)

53 À • Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014

Izjavi Sveta in Komisije

[2014/2953(RSP)]

99 • Razmere v Etiopiji

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

[2015/2703(RSP)]

100 • Razmere v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji

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

[2015/2704(RSP)]
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55 • Vrh vzhodnega partnerstva (21. in 22. maj)

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

[2015/2610(RSP)]

56 • Vrh EU-CELAC (10. in 11. junij)

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

[2015/2637(RSP)]

84 • Pobuda za zaposlovanje mladih

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Marita Ulvskog (O-000051/2015 - B8-0551/2015)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Svet
Pobuda za zaposlovanje mladih - potreba po hitrem začetku izvajanja na ravni držav članic

[2015/2679(RSP)]

98 • Japonski kitolov na Antarktiki

Izjava Sveta

[2015/2702(RSP)]
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