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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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08:30 - 12:00     

 

Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države

- največ 1 uro (člen 135 Poslovnika)
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08:30 - 12:00 Razprave

12:00 - 14:00 GLASOVANJA (po koncu predhodnih razprav), ki jim sledijo razlage glasov

101 • Stopnja rasti v EU in gospodarska napoved iz pomladi 2015

Izjava Komisije

[2015/2705(RSP)]

78 • ACER – Človeški viri za spremljanje veleprodajnih energetskih trgov

Vprašanje za ustni odgovor z razpravo

Jerzy Buzek (O-000028/2015 - B8-0118/2015)
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Komisija
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) - človeški viri, potrebni za uresničevanje
njenega mandata glede spremljanja veleprodajnih energetskih trgov

[2015/2627(RSP)]

106 À • Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic Itaija Dzamaraja

skupna resolucija B8-0465/2015, B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015,
B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015, B8-0478/2015

[2015/2710(RSP)]

107 À • Stiska beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množična grobišča na
Tajskem

skupna resolucija B8-0469/2015, B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015,
B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015, B8-0484/2015

[2015/2711(RSP)]

108 À • Svazi, primer aktivistov za človekove pravice Tulanija Maseka in Bekija
Makubuja

skupna resolucija B8-0473/2015, B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015,
B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015, B8-0485/2015

[2015/2712(RSP)]



12:00 - 14:00     GLASOVANJA (po koncu predhodnih razprav), ki jim sledijo razlage glasov
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109 • Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela
pravne države (člen 135 Poslovnika)

38 À - Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike

Poročilo: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

[2014/2220(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

37 À - Financiranje skupne varnostne in obrambne politike

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

[2014/2258(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

Odbor za proračun

87 À - Varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi

Poročilo: Ana Gomes (A8-0159/2015)

[2015/2037(INI)]

Odbor za zunanje zadeve

53 À - Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014

Predlog resolucije

B8-0455/2015

[2014/2953(RSP)]
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