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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 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Slavnostna seja

 

12:30 - 14:30     GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
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08:30 - 11:50 Razprave

12:00 - 12:30 Slavnostna seja

12:30 - 14:30 GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov

15:00 - 17:00 PREDNOSTNA RAZPRAVA

17:00 - 23:00 Razprave

98 • Smrtonosni zračni napad ameriških sil na bolnišnico Zdravnikov brez meja v
afganistanskem mestu Kunduz

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

[2015/2891(RSP)]

1 krog govornikov političnih skupin

85 • Razmere v Siriji

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

[2015/2870(RSP)]

86 • Razmere v Turčiji

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

[2015/2871(RSP)]

29 • Nagovor njegovega veličanstva kralja Filipa VI Španskega

74 À - Razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2017

[2015/2850(RSO)]

43 ««« - Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o splošnih načelih za sodelovanje Tunizije v programih
Unije

Priporočilo: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi
med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi
strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje
Republike Tunizije v programih Unije

[16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)]

Odbor za zunanje zadeve



 

15:00 - 17:00     PREDNOSTNA RAZPRAVA

 

17:00 - 23:00     
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11 «««I - Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

[COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)]

Odbor za pravne zadeve

34 À«««I - Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak

Poročilo: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

[COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

31 «««I - Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi

Poročilo: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

[COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

18 «««I - Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št.
966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

[COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)]

Odbor za proračun

91 • Trenutne razmere v Evropski uniji
Izjavi francoskega predsednika Françoisa Hollanda in nemške kanclerke Angele
Merkel

[2015/2878(RSP)]

1 krog govornikov političnih skupin

36 • Sprejeti sklep o svežnju za unijo kapitalskih trgov

Izjava Komisije

[2015/2767(RSP)]

28 «««I • Plačilne storitve na notranjem trgu

Dodatno poročilo: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

Dodatno poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih
storitvah na notranjem trgu, o spremembah direktiv 2002/65/ES, 2013/36/EU in
2009/110/ES ter o razveljavitvi Direktive 2007/64/ES

[COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
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81 À • Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja
Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini (O-000096/2015 - B8-0757/2015)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Svet
Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem

Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja
Kyllönen, Benedek Jávor, Piernicola Pedicini (O-000097/2015 - B8-0758/2015)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Komisija
Izkušnje, pridobljene iz katastrofe rdečega blata, pet let po nesreči na Madžarskem

[2015/2801(RSP)]

95 • Podvojitev zmogljivosti plinovoda Severni tok in vpliv na energetsko unijo ter
zanesljivost oskrbe

Izjavi Sveta in Komisije

[2015/2880(RSP)]

80 À • Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Linda McAvan (O-000109/2015 - B8-0762/2015)
Odbor za razvoj
Svet
Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju

Linda McAvan (O-000110/2015 - B8-0763/2015)
Odbor za razvoj
Komisija
Prenova akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju

[2015/2754(RSP)]
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